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สัญลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 

	 	 สัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เป็นรูปพระพิฆเณศวร์ประทับนั่งในลักษณะเฉียงเล็กน้อย	

ในกรอบวงกลม	ด้านบนมีลวดลายไทยยกสงู	ด้านล่างกรอบเป็นแถบรบิบิน้	ภายในมีชือ่	สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

พระพิฆเณศวร์	 มีรูปกายเป็นมนุษย์	 มีเศียรเป็นช้าง	 มีงาเดียว	 มีสี่กร	 ถืองาช้าง	 ตรีศูล	 บ่วงบาศก์	 และ 

หม้อใส่ขนมโมทกะ	

	 	 ความหมาย	 พระพิฆเณศวร์	 ถือเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ	 เทพเจ้าแห่งความส�าเร็จและ 

ความขัดข้องทั้งปวง	

  ความหมายของสี

	 	 สี	ประจ�าสถาบัน		 	 สีเขียว	

	 	 สี	ประจ�าคณะศิลปวิจิตร		 สีชมพู	

	 	 สี	ประจ�าคณะศิลปนาฏดุริยางค์		สีแสด	

	 	 สี	ประจ�าคณะศิลปศึกษา		 สีฟ้า

	 	 สี	ประจ�าวิทยาลัยนาฏศิลป์		 สีเขียว	สีขาว

	 	 สี	ประจ�าวิทยาลัยช่างศิลป์		 สีฟ้า	สีเหลือง
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	 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	มีหน้าที่กำาหนดนโยบาย	ทิศทาง	วางระเบียบและข้อบังคับ	อนุมัติ

ปริญญาบัตร	 แบ่งส่วนราชการ	 อนุมัติหลักสูตร	 อนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้และดูแลการบริหาร

จัดการนำาไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจ	ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	อย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ	 พร้อมทั้งมีการกำากับติดตามการดำาเนินงานของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 โดยใช้

หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่ในครรลองของการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี

	 รายงานประจำาปี	2559	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ฉบับนี้	ได้จัดทำาขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์

ผลการดำาเนินงานของสถาบันฯ	 ในรอบปี	 และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเป็นแนวทางการกำาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ในปีถัดไป	 เพื่อให้การดำาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์กำาหนดไว้ได้

	 ในนามสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	ครู	บุคลากร	นักเรียน	

นักศึกษา	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนสำาคัญยิ่งต่อการดำาเนินภารกิจและการพัฒนาด้านต่างๆ	

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ให้เป็นไปตามนโยบาย	 ทิศทางที่กำาหนด	 และพร้อมที่จะก้าวไปหน้าเพื่อ

นำาพาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ต่อไป

(ศาสตราจารย์	ดร.วิษณุ		เครืองาม)

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารจากนายกสภาสถาบัน

ก



	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ดำาเนินการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์ 

และช่างศิลป์	 ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา	 บ่มเพาะนักเรียน	 นักศึกษาของสถาบัน	 ให้เป็น

มืออาชีพและเป็นผู้นำาด้านงานศิลป์	 รวมทั้งการส่งเสริม	 สนับสนุน	 การสร้างงานวิจัย	 งานสร้างสรรค์	

นวัตกรรมองค์ความรู้	 การบริการวิชาการ	 และการส่งเสริม	 สนับสนุน	 การอนุรักษ์	 พัฒนา	 สืบสานและ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้	 “สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนำาด้านนาฏศิลป์	ดนตรี	คีตศิลป์	และทัศนศิลป์	บริหารจัดการโดยใช้หลัก

ธรรมาภิบาลและนำาสถาบันฯ	สู่นานาชาติ”

	 จากการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รวบรวมข้อมูลและดำาเนินการ

จัดทำารายงานประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการทำางานในปีงบประมาณ 

ถัดไป	 เชื่อว่ารายงานฉบับนี้	 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำาเนินงานและการพัฒนาสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์	 ตลอดจนหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ได้

ตามสมควร	

	 ในนามผู้แทนคณะผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้ง	คณาจารย์	

ครู	 บุคลากร	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และศิษย์เก่าตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนในการดำาเนินงานของสถาบันมาโดย

ตลอดและจะมุ่งมั่นในการดำาเนินงานปรับปรุงและพัฒนาสถาบันให้สามารถดำารงปณิธาน	 “มุ่งมั่นศึกษา 

ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม”	ต่อไป	

(รองศาสตราจารย์	ดร.จินตนา		สายทองคำา)

คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์	รักษาราชการแทน

ในตำาแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารจากอธิการบดี
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สัญลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 

	 	 สัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เป็นรูปพระพิฆเณศวร์ประทับนั่งในลักษณะเฉียงเล็กน้อย	

ในกรอบวงกลม	ด้านบนมลีวดลายไทยยกสงู	ด้านล่างกรอบเป็นแถบรบิบิน้	ภายในมชีือ่	สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

พระพิฆเณศวร์	 มีรูปกายเป็นมนุษย์	 มีเศียรเป็นช้าง	 มีงาเดียว	 มีสี่กร	 ถืองาช้าง	 ตรีศูล	 บ่วงบาศก์	 และ 

หม้อใส่ขนมโมทกะ	

	 	 ความหมาย	 พระพิฆเณศวร์	 ถือเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ	 เทพเจ้าแห่งความส�าเร็จและ 

ความขัดข้องทั้งปวง	

  ความหมายของสี

	 	 สี	ประจ�าสถาบัน		 	 สีเขียว	

	 	 สี	ประจ�าคณะศิลปวิจิตร		 สีชมพู	

	 	 สี	ประจ�าคณะศิลปนาฏดุริยางค์		สีแสด	

	 	 สี	ประจ�าคณะศิลปศึกษา		 สีฟ้า

	 	 สี	ประจ�าวิทยาลัยนาฏศิลป์		 สีเขียว	สีขาว

	 	 สี	ประจ�าวิทยาลัยช่างศิลป์		 สีฟ้า	สีเหลือง
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สัญลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 

	 	 สัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เป็นรูปพระพิฆเณศวร์ประทับนั่งในลักษณะเฉียงเล็กน้อย	
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พระพิฆเณศวร์	 มีรูปกายเป็นมนุษย์	 มีเศียรเป็นช้าง	 มีงาเดียว	 มีสี่กร	 ถืองาช้าง	 ตรีศูล	 บ่วงบาศก์	 และ 

หม้อใส่ขนมโมทกะ	

	 	 ความหมาย	 พระพิฆเณศวร์	 ถือเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ	 เทพเจ้าแห่งความส�าเร็จและ 

ความขัดข้องทั้งปวง	

  ความหมายของสี

	 	 สี	ประจ�าสถาบัน		 	 สีเขียว	

	 	 สี	ประจ�าคณะศิลปวิจิตร		 สีชมพู	

	 	 สี	ประจ�าคณะศิลปนาฏดุริยางค์		สีแสด	

	 	 สี	ประจ�าคณะศิลปศึกษา		 สีฟ้า

	 	 สี	ประจ�าวิทยาลัยนาฏศิลป์		 สีเขียว	สีขาว
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ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 ในอดีตงานศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านนาฏดุริยางค์	 และช่างศิลป์ได้รับการอุปถัมภ์อยู่ภายใต้	 พระบารมีพระ

มหากษัตริย์	 พระบรมวงศานุวงศ์	 หรือได้รับการอนุเคราะห์จากขุนนางผู้ใหญ่	 คหบดีรวมทั้งนักบวชต่อมาเมื่อมีการ

สถาปนากรมศิลปากรขึ้นเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 สืบทอด	 สร้างสรรค์	 และพัฒนาศิลป

วัฒนธรรม	จึงได้จัดตั้งสถานศึกษานาฏดุริยางค์	ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น	โรงเรียนศิลปากรแผนก	นาฏดุริยางค์	โรงเรียน

สังคีตศิลป์	 โรงเรียนนาฏศิลป	 และวิทยาลัยนาฏศิลปตามลำาดับ	 ส่วนการจัดการศึกษา	 ด้านช่างศิลป์ได้จัดตั้งสถาน

ศึกษาในชื่อโรงเรียนประณีตศิลป	และเป็นวิทยาลัยช่างศิลป	ต่อมาตามลำาดับ

 “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 องค์อุปถัมภ์

มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย	โปรดเกล้าฯ	พระราชทาน	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	พ.ศ.	2540	ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษา

ด้านนาฏศิลป์	ดุริยางคศิลป์	คีตศิลป์	และทัศนศิลป์	เพื่อนำาศิลปะมาพัฒนาตนเอง	สังคม	และประเทศชาติ

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร	 กระทรวงศึกษาธิการได้รับการ

สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 พ.ศ.	 2541	 โดยมี

บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์	 และช่างศิลป์ทั้งไทยและ

สากล	 การดำาเนินการในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช	 2541	 โดยกรมศิลปากรซึ่งได้

พยายามผลักดันในเรื่องการยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเศษเหล่านี้แต่ยังไม่ประสบความสำาเร็จจนกระทั่งเมื่อวันที่	

2	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2541	มีการประกาศจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที่	115	ตอนที่	

79	หน้า	13-23	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2541

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดดำาเนินการสอนครั้งแรก	ใน	3	คณะวิชา	คือ	คณะศิลปวิจิตร			คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค์	และคณะศิลปศึกษา	ตั้งแต่วันที่	4	มิถุนายน	พ.ศ.	2542	เป็นหลักสูตรปริญญาตรี	(ต่อเนื่อง)	2	ปี	สำาหรับ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง	 (ปนส.)	 จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง	 และผู้ที่สำาเร็จ 

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปกรรมวิชาชีพชั้นสูง	(ศ.ปวส.)	จากวิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง	

	 ในปีการศึกษา	2547	ได้ขยายการผลิตบัณฑิต	 โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี	 (4	ปี)	 ในคณะศิลปวิจิตร

และคณะศิลปนาฏดุริยางค์	 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี	 (5	 ปี)	 ในคณะศิลปศึกษาและเปิดเครือข่ายห้องเรียนคณะ

ศิลปศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนภูมิภาค

	 ปีการศึกษา	 2548	 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปวิจิตรในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัย	 ช่างศิลป 

สุพรรณบุรี	

	 ปีการศึกษา	 2550	 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปนาฏดุริยางค์ในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

	 ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	 ดำาเนินการ	 ตามพระราช- 

บัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 พ.ศ.	 2550	 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที่	 124	 ตอนที่	 32	 วันที่	 9	

กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	10	กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปลี่ยน
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สถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกรมศิลปากรตามบทเฉพาะกาล	 มาตรา	 59	 ให้โอนบรรดากิจการ	 อำานาจหน้าที่	

ทรัพย์สิน	งบประมาณ	หนี้	สิทธิข้าราชการ	ลูกจ้าง	และอัตรากำาลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	วิทยาลัยนาฏศิลป์	 

วิทยาลัยช่างศิลป์	 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ทั้ง	 15	 วิทยาลัย	 สังกัดกรมศิลปากร	 มาเป็นของสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 มีอำานาจหน้าที่ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถาบัน	

มาตรา	 8	 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 พ.ศ.	 2550	 ที่ว่า	 “ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์	 และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล	 รวมทั้ง 

ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	 ทำาการสอน	 ทำาการแสดง	 ทำาการวิจัย	 และให้บริการทางวิชาการ	

ตลอดจนส่งเสริม	 สืบสาน	 สร้างสรรค์	 ทะนุบำารุง	 และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 และ 

ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น”	 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ	 ถึงระดับอุดมศึกษา	 ดังนั้น	 สถาบันฯ	 นอกจากจะดำาเนินการเรียน 

การสอนหลักสูตรปริญญาตรี	(ต่อเนื่อง)	ปริญญาตรี	(5	ปี)	และปริญญาตรี	(4	ปี)	ในคณะวิชา	ในเครือข่ายห้องเรียน

คณะศิลปศึกษา	 คณะศิลป	 นาฏดุริยางค์	 ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ทั้ง	 12	 แห่ง	 เครือข่าย

ห้องเรียนของคณะศิลปวิจิตรในวิทยาลัยช่างศิลป	 และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีแล้ว	 ยังมีหน้าที่จัดการศึกษา

ระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้านและระดับต่ำากว่าปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์	 และวิทยาลัยช่างศิลป์	 รวม	

15	 แห่งด้วย	 โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัดจำานวน	 18	 แห่ง	 รวมทั้งสำานักงานอธิการบดี	 1	 แห่ง	 ตาม 

กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 พ.ศ.	 2551	 วันที่	 11	 เมษายน	 

พ.ศ.	2551	ดังนี้

	 1.		สำานักงานอธิการบดี

	 2.		คณะศิลปวิจิตร

	 3.		คณะศิลปนาฏดุริยางค์

	 4.		คณะศิลปศึกษา

	 5.		วิทยาลัยนาฏศิลป

	 6.		วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

	 7.		วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

	 8.		วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

	 9.		วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

	 10.		วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

	 11.		วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	

	 12.		วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

	 13.		วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

	 14.		วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	

	 15.		วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

	 16.		วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

	 17.		วิทยาลัยช่างศิลป

	 18.		วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

	 19.		วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
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นอกจากนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดำาเนินการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดทำาหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทในปีเดียวกัน

	 ปีการศึกษา	2552	หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลป์ไทย	และหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาดุริยางคศิลป์

ไทย	ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม	ครั้งที่	7/2552	วันที่	5	ตุลาคม	2552	และ 

ได้รับคำารับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้อง	 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2548	ตามหนังสือที่	ศธ	0506(2)/2249	

	 ปีการศึกษา	2553	จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท	2	สาขาวิชา	คือ	สาขานาฏศิลป์ไทยและสาขา

ดุริยางคศิลป์ไทย

ที่ตั้ง

	 1.		สำานักงานอธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม	เลขที่	119/19	หมู่	3	ตำาบลศาลายา	

อำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170	เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	(ปริญญาโท)	

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	ดังนี้	1)	หลักสูตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย	2)	หลักสูตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

	 2.	 คณะศิลปวิจิตร	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 119/10	 หมู่	 3	 ตำาบลศาลายา	

อำาเภอพุทธมณฑล	 จ.นครปฐม	 73170	 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)		 

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศิลปบัณฑิต	 สาขาวิชาศิลปไทย	 2)	 หลักสูตรศิลปบัณฑิต	

สาขาวิชาจิตรกรรม	 3)	 หลักสูตรศิลปบัณฑิต	 สาขาวิชาประติมากรรม	 4)	 หลักสูตรศิลปบัณฑิต	 

สาขาวิชาภาพพิมพ์	 5)	 หลักสูตรศิลปบัณฑิต	 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา	 6)	 หลักสูตรศิลปบัณฑิต	

สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน	

	 3.		คณะศิลปนาฏดุริยางค์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม	เลขที่	2	ถนนราชินี	เขตพระนคร	

กรุงเทพฯ	10200	เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	(ปริญญาตรี)	โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	

ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศิลปบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย	 2)	 หลักสูตรศิลปบัณฑิต	 สาขาวิชาดนตรีไทย	 

3)	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาคีตศิลป์ไทยศึกษา

	 4.		คณะศิลปศึกษา	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 2	 ถนนราชินี	 เขตพระนคร	

กรุงเทพมหานคร	 10200	 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 โดยมีหลักสูตรที่

เปิดสอน	ดังนี้	1)	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	2)	หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 3)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย

ศึกษา	4)	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
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	 5.	 วิทยาลัยนาฏศิลป	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 119	 หมู่	 3	 ตำาบลศาลายา	

อำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170	เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ

วิทยาลัยนาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 โดยมีหลักสูตร

ที่เปิดสอน	 ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 2)	 หลักสูตรศึกษา 

ศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	3)	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์

ไทยศึกษา

	 6.		วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 1	 ถนนสุริยวงศ์												

ซอย	5	ตำาบลหายยา	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50100	เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร

พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 

2)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 3)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา	4)	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	

	 7.		วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม	เลขที่	130	หมู่ที่	11	

ตำาบลท่าเรือ	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000	 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร

พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)		 

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 

2)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 3)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

	 8.		วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 28	 ถนนอยุธยา	 -	

อ่างทอง	ตำาบลบางแก้ว	อำาเภอเมือง	จังหวัดอ่างทอง	14000	เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร

พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 

2)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 3)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

	 9.		วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 25	 ถนนมีโชคชัย																	

ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	45000	เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร

พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 

2)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 3)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา	4)	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา	

5)	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	
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	 10.		วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม	เลขท่ี	4	หมู่ท่ี	5	ตำาบลบ้านกล้วย 

อำาเภอเมือง	จังหวัดสุโขทัย	64000	เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย

นาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 

ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 2)	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 

สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	3)	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

	 11.		วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 11	 ถนนสนามบิน	

ตำาบลกาฬสินธุ์	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 46000	 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร 

พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 

2)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 3)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา	4)	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	

	 12.		วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 121/9	 ถนนรามเดโช	

ตำาบลทะเลชุบศร	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดลพบุรี	 15000	 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร 

พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 

2)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 3)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

	 13.		วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 62	 ตำาบลวัดใหม่									

อำาเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	22000	เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย

นาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	

ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 2)	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	3)	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

	 14.	 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 150	 หมู่ที ่	 1																

ตำาบลควนมะพร้าว	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดพัทลุง	 93000	 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร

พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 

2)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 3)	 หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

	 15.	 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 119	 หมู่ที่	 1															

ถนนสุพรรณบุรี	-	ชัยนาท	ตำาบลสนามชัย	อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี	72000	เปิดสอน

หลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	 2)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 

3)	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
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	 16.	 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 444	 หมู่ที่	 10	

ถนนมิตรภาพ	 ตำาบลโคกกรวด	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 30280	 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา

ระดับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์	 (ม.1-ม.6)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	

(ปริญญาตรี)	 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	ดังนี้	 1)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ศึกษา	 2)	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 3)	 หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

	 17.		วิทยาลัยช่างศิลป	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 60	 ถนนหลวงพรต	 

เขตลาดกระบัง	 กรุงเทพมหานคร	 10520	 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตรศิลปกรรมระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.1–ปวช.3)	 หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 

(ปวส.1-ปวส.2)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน	 ดังนี้	

1)	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาจิตรกรรม	2)	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน	

	 18.		วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 16	 หมู่ที่	 4														

ตำาบลรั้วใหญ่	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 72000	 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร

ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.1–ปวช.3)	 หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.1-ปวส.2)	 และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี)	 โดยมีหลักสูตร 

ที่เปิดสอน	ดังนี้	1)	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาจิตรกรรม	

	 19.		วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เลขที่	 200	หมู่ที่	 2	

ตำาบลทอนหงส์	อำาเภอพรหมคีรี	จ.นครศรีธรรมราช	80320	เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร

ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.1–ปวช.3)	 หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.1-ปวส.2)
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วิสัยทัศน์ (Vision)
	 “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนำาด้านนาฏศิลป์	ดนตรี	คีตศิลป์	และทัศนศิลป์	บริหารจัดการโดย

ใช้หลักธรรมาภิบาลและนำาสถาบันฯ	สู่นานาชาติ”

พันธกิจ (Mission)
	 1.	 จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์	ดุริยางคศิลป์	คีตศิลป์	และทัศนศิลป์	ระดับพื้นฐานวิชาชีพ	ถึงวิชาชีพชั้นสูง	 

	 	 ที่มีคุณภาพ	เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

	 2.	 สร้างงานวิจัย	 งานสร้างสรรค์	 งานนวัตกรรม	 ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	 อย่างมีคุณค่าแก่ 

	 	 สังคม

	 3.	 เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

	 4.	 อนุรักษ์	พัฒนา	สืบสาน	และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

	 5.	 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ปณิธาน
	 มุ่งมั่นศึกษาส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ (Objective)
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 มีอำานาจหน้าที่ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง

วิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์และทัศนศิลป์	 ทั้งไทยและสากล	 รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับ

ท้องถิ่นและระดับชาติ	 	 ทำาการสอนการแสดง	 	 การวิจัย	 	 และให้บริการทางวิชาการ	 	 ตลอดจนอนุรักษ์	 สืบสาน	

สร้างสรรค์	 ส่งเสริม	ทะนุบำารุง	และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 และศิลปวัฒนธรรมที่หลาก

หลายของชุมชนในท้องถิ่น

เป้าหมายสู่ความสำาเร็จ (Goal)
	 บุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่น	 และมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาองค์กร	 เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์	 ที่มี

คุณภาพ	 และประสิทธิภาพต่อองค์กรและสังคมไทย	 ภายใต้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

ดังนี้

 อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 	 สืบสาน	สร้างสรรค์	งานศิลป์

 อัตลักษณ์ของบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 	 มืออาชีพงานศิลป์
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 อัตลักษณ์ของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 	 มืออาชีพงานศิลป์

 เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 	 เป็นผู้นำาด้านงานศิลป์

ค่านิยมหลัก (Core Values)
	 คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่กำาหนดไว้	 เพื่อให้ 

บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน	และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบัน	และความสำาเร็จ

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ค่านิยมหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เราประสบความสำาเร็จร่วมกัน 

W		=		Wisdom		 มีจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญา	คือ	มีจิตวิญญาณ	การจัดการ 

	 ความรู้	ที่เชื่อมโยงกันทุกด้านทุกมิติเข้าด้วยกัน		การคิดค้น 

	 ลงมือปฏิบัติจริง	ทำาจริง	ปรับปรุงแก้ไขจนเกิด	เป็นองค์ความรู้

E		=			Efficiency	in	Education	of	Arts	 มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาทางด้านศิลปะคือ 

	 มีความพร้อมในทุกด้านในการบริหารจัดการศึกษาทาง 

	 ด้านศิลปะและมีใจเป็นกลางในการบริหารจัดการ

A		=		Academic	Excellence	 ความเป็นเลิศทางวิชาการคือสร้างสรรค์และเผยแพร่งาน 

	 ทางวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์

R		=		Responsibility		 หลักความรับผิดชอบหมายถึงการตระหนักในสิทธิและ 

	 หน้าที่ความสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม	 การใส่ใจ 

	 ปัญหาการบริหารจัดการ	 การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

	 และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง	 รวมทั้งความกล้าที่จะ 

	 ยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำาของตนเอง

E		=		Equality	by	Teamwork		 ความเสมอภาคในการทำางานโดยเน้นการทำางาน	เป็นทีม	คือ 

	 การที่องค์กรจะพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้นั้น	 ต้องได้รับความ 

	 ร่วมมือจากทุกคน	 และทุกคนที่รับผิดชอบ	 ในงานนั้นๆ	 มี 

	 ความสำาคัญเสมอกันและทำาให้งานขององค์กรดำาเนินการ 

	 บรรลุเป้าหมาย	

W		=		Willful	by	Integrity	and	Moral	 มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำางานโดยยึดความชอบธรรมอย่างเต็ม 

	 ศักยภาพ	 คือ	 ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมโดยอุทิศเวลาและ 

	 ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน



12

I		=		Improve		Ourselves	 การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ	คือ							การเสริมสร้าง 
 ความรู้ให้กับตนเองด้วยวิธีการต่างๆ	 แบบต่อเนื่องและ 

	 สม่ำาเสมอ

N		=	Network	and	Communication		 การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 คือ	 มีการติดต่อ 

	 สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 

	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่ำาเสมอ	

S		=		Successful	by	Good	Governance	 ความสำาเร็จร่วมกันโดยใช้หลักธรรมาภิบาลคือ	 ใช้หลักธรรมา- 

	 ภิบาลในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	 และความ 

	 ก้าวหน้าร่วมกัน
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งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.2559	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณท้ังส้ิน	 1,135,632,100	 บาท 

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	ประกอบด้วย	5	แผนงาน	ประกอบด้วย

	 1.	แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	 	10,000,000	บาท

	 2.	แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 			5,000,000	บาท

	 3.	แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 90,054,400	บาท

	 4.	แผนงานอนุรักษ์	ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม		 1,026,377,700	บาท

	 5.	แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	 4,200,000	บาท

	 โดยจำาแนกตามประเภทรายจ่าย	ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 ในป ีงบประมาณ พ.ศ .2559 สถาบ ันบ ัณฑ ิตพ ัฒนศ ิลป ์ได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณทั ้งสิ ้น 
1,135,632,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
5 แผนงาน ประกอบด้วย 

1. แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ   10,000,000 บาท 
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     5,000,000 บาท 
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      90,054,400 บาท 
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม       1,026,377,700 บาท 
5. แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา        4,200,000 บาท 

โดยจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้ 
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 566,109,200 49.85 
งบด าเนินงาน 34,722,500 3.06 
งบลงทุน 365,746,000 32.20 
งบเงินอุดหนุน 124,604,400 10.98 
งบรายจ่ายอ่ืน 44,450,000 3.91 

รวม 1,135,632,100 100 
 

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(จ าแนกตามงบรายจ่าย) 

 
 
 
 

งบบคุลากร 
49.85% 

งบด าเนินงาน 
3.06% 

งบลงทนุ 
32.21% 

งบเงินอดุหนนุ 
10.97% 

งบรายจ่ายอ่ืน 
3.91% 

งบประมาณรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดำาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2559 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(จำาแนกตามงบรายจ่าย)

566,109,200

34,722,500

365,746,000

124,604,400

44,450,000

1,135,632,100

49.85

3.06

32.20

10.98

3.91

100

ร้อยละงบประมาณ (บาท)
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งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 นอกจากนี้สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวนทั้งสิ้น 52,631,692 บาท (ห้าสิบสองล้านหกแสน
สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยจ าแนกประเภทรายจ่ายดังนี้ 

 
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 3,579,492 6.80 
งบด าเนินงาน           48,306,200  91.78 
งบลงทุน 726,000 1.38 
งบเงินอุดหนุน 20,000 0.04 
งบรายจ่ายอ่ืน - - 

รวม           52,631,692  100.00 
 

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ.2559 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(จ าแนกตามงบรายจ่าย) 

 

 

งบบคุลากร 
6.80% 

งบด าเนินงาน 
91.78% 

งบลงทนุ 
1.38% 

งบเงินอดุหนนุ 
0.04% 

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

	 นอกจากน้ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	 ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.2559	ให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จำานวนท้ังส้ิน	52,631,692	บาท	(ห้าสิบสองล้านหกแสนสามหม่ืนหน่ึงพันหกร้อย

เก้าสิบสองบาทถ้วน)	โดยจำาแนกประเภทรายจ่ายดังน้ี

งบประมาณรายจ่าย

งบบุคลากร

งบดำาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำาปี พ.ศ.2559 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(จำาแนกตามงบรายจ่าย)

3,579,492

										48,306,200	

726,000

20,000

                   -

          52,631,692 

6.80

91.78

1.38

0.04

-

100.00
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จำานวนบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน
ปฏิบัติ
งาน

ชำานาญ
งาน

ปฏิบัติ
การ

ชำานาญ
การ

ชำานาญ
การพิเศษ รวมลูกจ้าง

ประจำา
อำานวย
การต้น

บุคลากรทางการศึกษา

สำานักงานอธิการบดี

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

คณะศิลปวิจิตร

คณะศิลปศึกษา

วิทยาลัยช่างศิลป

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลป

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

รวม

	ข้อมูล	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2559
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ส่วนที่ 2
การดำาเนินการตามพันธกิจ

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2558	ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ส่วนที ่2



20
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ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 5 ด้านของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง 

ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า          

แก่สังคม 
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง     
ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนําด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความชํานาญทางด้านวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมเพ่ือทําหน้าที่อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ต่อไป รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมไทย และก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาประเทศต่อไป 

 

   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ 
 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 5 ด้านของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	 1.	 จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์	ดุริยางคศิลป์	คีตศิลป์	และทัศนศิลป์	ระดับพื้นฐานวิชาชีพ	ถึงวิชาชีพชั้นสูง	

ที่มีคุณภาพ	เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

	 2.	 สร้างงานวิจัย	 งานสร้างสรรค์	 งานนวัตกรรม	 ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	 อย่างมีคุณค่า										

แก่สังคม

	 3.	 เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

	 4.	 อนุรักษ์	พัฒนา	สืบสาน	และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

	 5.	 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

 1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ

ชั้นสูงที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อนำาไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำาด้าน

นาฏศิลป์	 ดนตรี	 คีตศิลป์	 และทัศนศิลป์อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี

ความชำานาญทางด้านวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมเพื่อทำาหน้าที่อนุรักษ์	สืบสาน	สร้างสรรค์	เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อไป	 

รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา	 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย	

และก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาประเทศต่อไป

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประจำาปีการศึกษา	2558

วันที่	31	สิงหาคม	2559	ณ	โรงละครแห่งชาติ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.	มัธยมศึกษาตอนต้น		(ม.3)

2.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.6)

ระดับอาชีวศึกษา

1.	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)

2.	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)

ระดับอุดมศึกษา

1.	ปริญญาตรี

2.	ปริญญาโท

รวม

1,937

859

1,078

151

128

23

610

580

30

2,698

 1.1  การผลิตผู้สำาเร็จการศึกษา

	 ในปีการศึกษา	2558	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้จัดการศึกษา	3	ระดับ	คือ	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ระดับอาชีวศึกษา	และระดับอุดมศึกษา	โดยมีจำานวนนักเรียน	-	นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น	2,698	คน

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนใน	 3	 ระดับ	 โดยแต่ละ

ระดับมีการพัฒนาหลักสูตรดังนี้	

	 	 1.	 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เปิดสอน	2	หลักสูตร	คือ	

	 	 	 (1)	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 	 	 (2)	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 	 	 โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน	8	สาขาวิชา	คือ	สาขานาฏศิลป์โขน	สาขานาฏศิลป์ละคร	สาขา

เครื่องสายไทย	สาขาปี่พาทย์	สาขาคีตศิลป์ไทย	สาขาดนตรีสากล	สาขาคีตศิลป์สากล	และสาขานาฏศิลป์สากล

	 	 2.	 ระดับอาชีวศึกษา	เปิดสอน	2	หลักสูตร	คือ

	 	 	 (1)		ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ศ.ปวช.)	

	 	 	 (2)		ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ศ.ปวส.)	

	 	 	 โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน	8	สาขาวิชา	คือ	สาขาวิชาศิลปะไทย	สาขาวิชาจิตรกรรม	สาขา

วิชาประติมากรรม	สาขาวิชาภาพพิมพ์	สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย	สาขาวิชา

เครื่องเคลือบดินเผา	และสาขาวิชาช่างสิปปหมู่	

ระดับการศึกษา
นักเรียน-นักศึกษาที่สำาเร็จ

ปีการศึกษา 2558
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	 	 3.	 ระดับอุดมศึกษา	เปิดสอนใน	2	ระดับ	คือ

	 	 	 (1)		ระดับปริญญาตรี	จำานวน		14	หลักสูตร	ใน	3	คณะ	คือ

	 	 	 	 -	 คณะศิลปวิจิตร	 มี	 6	 หลักสูตร	 คือ	 ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปไทย	ศิลปบัณฑิตสาขาวิชา

จิตรกรรม	ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาประติมากรรม	ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาภาพพิมพ์	ศิลปบัณฑิตสาขาวิชา	เครื่องเคลือบ

ดินเผา	และศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

	 	 	 	 -		 คณะศิลปนาฏดุริยางค์	มี	4	หลักสูตร	คือ	ศิลปบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย	ศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีไทย	 ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย	 และศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะดนตรีและ	 การแสดงพ้ืนบ้าน

	 	 	 	 -		 คณะศิลปศึกษา	 มี	 4	 หลักสูตร	 คือ	 ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา	

ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา	 ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา																								

และศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา		

	 	 	 (2)		ระดับปริญญาโท	จำานวน	2	หลักสูตร	ในโครงการบัณฑิตศึกษา	คือ	ศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชา

นาฏศิลป์ไทย	และศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

	 	 	 ทั้งนี้	 ทุกหลักสูตรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำาเนินการ	คือ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กำาหนดให้มีอาจารย์ประจำาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของทุกระดับ	 เพื่อทำาหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร	 ตลอด

เวลาที่จัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 การอาชีวศึกษา	 และการอุดมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ

 1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	เห็นความสำาคัญในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน	นักศึกษาให้

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	โดยการจัดกิจกรรมดังนี้

  1)  การบริการด้านการแนะแนวและการให้คำาปรึกษา 

	 	 	 -		 จัดทำาฐานข้อมูลนักศึกษาประกอบด้วยข้อมูลครอบครัวข้อมูลส่วนตัวข้อมูลด้าน

การเรียนเรียนและข้อมูลบุคคลท่ีสามารถติดต่อได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นของอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีที่

นักเรียน	นักศึกษามีปัญหา

	 	 	 -		 จัดบริการให้คำาปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน	 นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการด้านการ

ศึกษาต่อ	ด้านอาชีพ/การงาน	ด้านส่วนตัว	สังคมบุคลิกภาพ	โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวและ

ให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษา	ทั้งสถาบันฯ	คณะและหน่วยงานในสังกัด

	 	 			 -	 มีระบบการดูแลนักเรียน	 นักศึกษาโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา	 และมีการจัดทำาคู่มือ	 อาจารย์ 

ที่ปรึกษา	 คู่มือนักเรียน	คู่มือนักศึกษา	และแบบบันทึกการให้คำาปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้ครู	อาจารย์ใช้ในการ

ให้คำาปรึกษา

					 	 		 -		 มีการแต่งตั้ง	 ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา	 เพื่อให้คำาปรึกษาทั้งด้านวิชาการและช่องทางติดต่อครู/

อาจารย์ทางโทรศัพท์	E-	mail	และ	Facebook	เผยแพร่แก่นักเรียน	นักศึกษา	ตลอดจนบันทึกผลการให้คำาปรึกษา

ในแบบบันทึกการให้คำาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 	-		จัดปฐมนิเทศ	 นักเรียน/นักศึกษาใหม่	 ด้านการเรียนการใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษาและใน

สถาบันฯ	โดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้แนะแนว

	 	 					-		จัดห้องพยาบาลเพื่อให้บริการเบื้องต้นแก่	นักเรียน	นักศึกษาและมีการส่ง	นักเรียน	นักศึกษาไป

ยังโรงพยาบาลในกรณีที่มีปัญหาป่วยรุนแรง
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อาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือนักเรียน คู่มือนักศึกษา และแบบบันทึกการให้คําปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้ครู อาจารย์ใช้ใน
การให้คําปรึกษา 

     - มีการแต่งตั้ง ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คําปรึกษาทั้งด้านวิชาการและช่องทางติดต่อครู/
อาจารย์ทางโทรศัพท์ E- mail และ Facebook เผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบันทึกผลการให้คําปรึกษา
ในแบบบันทึกการให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  
       - จัดปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ด้านการเรียนการใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษาและใน
สถาบันฯ โดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้แนะแนว 
       - จัดห้องพยาบาลเพ่ือให้บริการเบื้องต้นแก่ นักเรียน นักศึกษาและมีการส่ง นักเรียน 
นักศึกษาไปยังโรงพยาบาลในกรณี ที่มีปัญหาป่วยรุนแรง 
 

2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า  เช่น 
  - จัดทําข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด เว็บไซต์สถาบันฯ  Facebook  สําหรับประการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาโดยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาทราบข่าวสาร ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา เช่น ข้อมูลทะเบียน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ ข่าวสาร สุขภาพและอ่ืนๆ 
 
 
 

 
 
 
 
                  
 
 
 -  มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การดําเนินงานของหน่วยงานและข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ป้ายไวนิล และเสียงตามสาย 

     -  จัดทําคู่มือนักเรียน คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ข้อมูลด้านหลักสูตร การจัดการ
เรียน การสอน ระเบียบข้อบังคับ ปฏิทินการศึกษา บริการ สวัสดิการต่างๆ   ของสถานศึกษา และสถาบันฯ 

  -  มีการจัดทําคู่มือกิจกรรมนักเรียน คู่มือกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้ข้อมูล ข่าวสาร 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เช่น การจัดตั้งชมรม  การทําโครงการเป็นต้น 

	 	 	 -	 มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล	 การดำาเนินงานของหน่วยงานและข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์	ป้ายประกาศ	ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล	ป้ายไวนิล	และเสียงตามสาย

	 	 	 -	 จัดทำาคู่มือนักเรียน	คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี	เพื่อให้ข้อมูลด้านหลักสูตร	การจัดการเรียน	

การสอน	ระเบียบข้อบังคับ	ปฏิทินการศึกษา	บริการ	สวัสดิการต่างๆ			ของสถานศึกษา	และสถาบันฯ

	 	 	 -	 มีการจัดทำาคู่มือกิจกรรมนักเรียน	 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา	 เพื่อให้ข้อมูล	 ข่าวสารเกี่ยวกับการ 

จัดกิจกรรม	เช่น	การจัดตั้งชมรม		การทำาโครงการเป็นต้น

						 	 	 -	 จัดให้มีการดำาเนินงานชมรม	 สโมสรนักศึกษา	 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมในสังกัด

สโมสรนักศึกษาเพื่อให้การดำาเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์	

		 	 	 -	 จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการประสานการดำาเนินงานด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	

  3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 โดยในระดับอุดมศึกษา	 ทางสถาบันฯ	 ได้จัดรายวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรศิลปบัณฑิต	 (4	 ปี)	 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไว้ในหลักสูตร	

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต	(5	ปี)	ดังนี้

	 	 	 -		 คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่	3	ใช้เวลาฝึก	2	เดือน	

	 	 	 -	 คณะศิลปวิจิตร	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ใช้เวลาฝึก	1	เดือนครึ่ง

	 	 	 -		 คณะศิลปศึกษา	 จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 โดยส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์	

การสอนเป็นครูผู้ช่วยสอน	 และส่งนักศึกษาชั้นปีที่	 5	 ไปฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

เป็นเวลา	1	ปี	

	 	 	 -		 จัดสายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร		และรายวิชาการปฏิบัติการ	 				

  2)  การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า  เช่น

	 	 	 -	 จัดทำาข้อมูล	อิเล็กทรอนิกส์	 เว็บบอร์ด	 เว็บไซต์สถาบันฯ		Facebook		สำาหรับประการข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน	 นักศึกษาโดยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาทราบข่าวสาร	 ข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์แก่นักเรียน	นักศึกษา	 เช่น	 ข้อมูลทะเบียน	กิจกรรมนักเรียน	นักศึกษา	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	

การรับสมัครงาน	ข่าวสารวิชาการ	ข่าวสาร	สุขภาพและอื่นๆ
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	 	 	 -	 กิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้นักเรียน	 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ	โดยจัดงานโครงการนิทรรศการทางด้านทัศนศิลป์	

	 	 	 -		 โครงการแสดงผลงานนักเรียน	ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา

	 	 	 -			กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาปีการศึกษา	2556	โดยเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้	อีกทั้งเชิญศิษย์เก่ามาอภิปรายให้ข้อคิด	เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ

	 	 	 -		 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

  4)  การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดี 

มีคุณธรรม	จริยธรรมแก่สังคมภายนอก	โดยสถาบันฯ	ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา	ดังนี้

 

  1.  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำาหนดโดยสถาบัน

					 	 	 1.		โครงการปัจฉิมนิเทศ	:	กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักศึกษา	ปีการศึกษา	2558						

	 	 	 2.		โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2559	

	 	 	 3.		โครงการแนะแนวทักษะอาชีพศิษย์เก่า	

																					4.		โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

   
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

   
โครงการแนะแนวทักษะอาชีพศิษย์เก่า 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

   
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ป่ินเกล้า 
 

 

   
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

   
โครงการแนะแนวทักษะอาชีพศิษย์เก่า 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

   
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ป่ินเกล้า 
 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการแนะแนวทักษะอาชีพศิษย์เก่า

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
      1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
      2. โครงการศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนศิลป์ ต่อต้านยาเสพติด ชีวิตสดใส  
 

   
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 

 

   
 

โครงการศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนศิลป์ ต่อต้านยาเสพติด ชีวิตสดใส 
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
      1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
      2. โครงการศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนศิลป์ ต่อต้านยาเสพติด ชีวิตสดใส  
 

   
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 

 

   
 

โครงการศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนศิลป์ ต่อต้านยาเสพติด ชีวิตสดใส 
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 

   
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

   
โครงการแนะแนวทักษะอาชีพศิษย์เก่า 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

   
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ป่ินเกล้า 
 

 

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

โครงการศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนศิลป์ ต่อต้านยาเสพติด ชีวิตสดใส

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตำาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

  2.  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

      	 1.		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่	21	

					 	 	 2.		โครงการศิลปะ	วัฒนธรรม	พัฒนศิลป์	ต่อต้านยาเสพติด	ชีวิตสดใส	
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม

  3.  กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

      	 1.	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
      1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
 

 

 
  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
      1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
 

 

 
  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม 
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4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
      1. โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
      2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
                                                                                      

   
 

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
      1. โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
      2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
                                                                                      

   
 

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา	

วันที่	26	สิงหาคม	2559	ณ	อาคารคณะศิลปศึกษา	ชั้น	1	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

      	 1.	 โครงการคุณธรรม	จริยธรรม	ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	

					 	 	 2.	 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
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กิจกรรมสวดสดุดีทำานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

    “5 ธันวามหาราช” วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

     ประพันธ์และฝึกซ้อมโดย นางประคอง ชลานุภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช”     
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

      	 1.	 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	“5	ธันวามหาราช”						

	 	 	 2.	 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์	 และ 

	 	 	 	 คีตศิลป์	

					 	 	 3.	 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 “12	 สิงหา	พระบรมราชินีนาถ”

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
      1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช”       

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  
   และคีตศิลป์  

      3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหา 
                        พระบรมราชินีนาถ”  

   

                 กิจกรรมสวดสดุดีท านองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
    “5 ธันวามหาราช” วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

     ประพันธ์และฝึกซ้อมโดย นางประคอง ชลานุภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

   

   

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช”      
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
      1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช”       

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  
   และคีตศิลป์  

      3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหา 
                        พระบรมราชินีนาถ”  

   

                 กิจกรรมสวดสดุดีท านองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
    “5 ธันวามหาราช” วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

     ประพันธ์และฝึกซ้อมโดย นางประคอง ชลานุภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

   

   

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช”      
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
      1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช”       

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  
   และคีตศิลป์  

      3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหา 
                        พระบรมราชินีนาถ”  

   

                 กิจกรรมสวดสดุดีท านองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
    “5 ธันวามหาราช” วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

     ประพันธ์และฝึกซ้อมโดย นางประคอง ชลานุภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

   

   

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช”      
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 
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โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 และ 25 - 29 เมษายน 2559 
ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

   
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

 

   

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 และ 25 - 29 เมษายน 2559 
ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

   
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

 

   

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 และ 25 - 29 เมษายน 2559 
ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

   
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์

ระหว่างวันที่ 20 - 22 และ 25 - 29 เมษายน 2559

ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” 

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส 

ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
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กลยุทธ์ / โครงการ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ือจัดทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 

60 คน 60 คน 23 – 24 มิถุนายน 
2559 

กลยุทธ์ 4. จัดประชุมเพ่ือนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ 5. นําผลงานสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษาหรือชุมชน 
1. นางสาวสุทธาสินีย์  สวุุฒโฑ คณะศิลปวิจิตร งานวิจัย 
เรื่อง โครงการวิจัยกิจกรรมศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจ
จากศิลปินต้นแบบ ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 3 แห่ง คือ ชุมชน
ซอยชักพระ 20 มูลนิธิแสงสว่าง และมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระ
คนพิการ และเผยแพร่ข้อมูลในการแสดงงานวิจัยที่จัดใน
หอศิลป์วังหน้า  

3 ชุมชน 3 ชุมชน ตุลาคม 2559 

2. ดร.สุขสันติ  แวงวรรณ งานวิจัย เรื่อง ระบําอัศวลีลา
นาฏดนตรี ถ่ายทอดให้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ และ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ  ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการ
ออกแบบ ประเด็น:ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นสู่อาเซียน 
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3 แห่ง 3 แห่ง มิถุนายน 2559 
เมษายน 2559 

3. ดร.ดิ เรก  ทรงกัลยาณวัตร งานวิจัย เ ร่ือง การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมสมัยทวารวดี : กรณีศึกษา 
จากกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงระบําลวะปุ
ระ ได้เผยแพร่บริการความรู้สู่ชุมชนบางขันหมาก อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

1 แห่ง 1 แห่ง 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 

จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (เรื่อง) 34 52 31 27 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 3,494,020 3,631,200 4,409,550 5,610,000 

 

 

 

กิจกรรมสวดสดุดีทำานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาพระบรม

ราชินีนาถ” วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

   
 

กิจกรรมสวดสดุดีท านองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ” วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง  

 
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม 

กิจกรรม / โครงการที่ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กลยุทธ์ / โครงการ ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทําและนําเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรม 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอความก้าวหน้า
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

27 คน 27 เรื่อง 15 – 18 กุมภาพันธ์ 
2559 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 

60 คน 60 คน 23 – 24 มิถุนายน 
2559 

3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอหัวข้อโครงการวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

100 คน 104 คน 12 – 16 กันยายน 
2559 

4. สนับสนุนทุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 27 เรื่อง 27 เรื่อง ตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559 

กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้วิจัยได้นํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ไปเผยแพร่ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
1. สนับสนุนผู้นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “SIBR-
RDINRRU 2016 Osaka International Conference” 
ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

4 คน 4 เรื่อง 6 – 11 กรกฎาคม 
2559 

2. จัดทําวารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2559  

500 เล่ม 500 เล่ม สิงหาคม 2559 

2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม

กิจกรรม / โครงการที่ดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   
 

กิจกรรมสวดสดุดีท านองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ” วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง  

 
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม 

กิจกรรม / โครงการที่ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กลยุทธ์ / โครงการ ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทําและนําเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรม 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอความก้าวหน้า
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

27 คน 27 เรื่อง 15 – 18 กุมภาพันธ์ 
2559 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 

60 คน 60 คน 23 – 24 มิถุนายน 
2559 

3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอหัวข้อโครงการวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

100 คน 104 คน 12 – 16 กันยายน 
2559 

4. สนับสนุนทุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 27 เรื่อง 27 เรื่อง ตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559 

กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้วิจัยได้นํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ไปเผยแพร่ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
1. สนับสนุนผู้นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “SIBR-
RDINRRU 2016 Osaka International Conference” 
ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

4 คน 4 เรื่อง 6 – 11 กรกฎาคม 
2559 

2. จัดทําวารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2559  

500 เล่ม 500 เล่ม สิงหาคม 2559 
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กลยุทธ์ / โครงการ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ือจัดทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 

60 คน 60 คน 23 – 24 มิถุนายน 
2559 

กลยุทธ์ 4. จัดประชุมเพ่ือนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ 5. นําผลงานสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษาหรือชุมชน 
1. นางสาวสุทธาสินีย์  สวุุฒโฑ คณะศิลปวิจิตร งานวิจัย 
เรื่อง โครงการวิจัยกิจกรรมศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจ
จากศิลปินต้นแบบ ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 3 แห่ง คือ ชุมชน
ซอยชักพระ 20 มูลนิธิแสงสว่าง และมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระ
คนพิการ และเผยแพร่ข้อมูลในการแสดงงานวิจัยที่จัดใน
หอศิลป์วังหน้า  

3 ชุมชน 3 ชุมชน ตุลาคม 2559 

2. ดร.สุขสันติ  แวงวรรณ งานวิจัย เรื่อง ระบําอัศวลีลา
นาฏดนตรี ถ่ายทอดให้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ และ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ  ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการ
ออกแบบ ประเด็น:ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นสู่อาเซียน 
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3 แห่ง 3 แห่ง มิถุนายน 2559 
เมษายน 2559 

3. ดร.ดิ เรก  ทรงกัลยาณวัตร งานวิจัย เ ร่ือง การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมสมัยทวารวดี : กรณีศึกษา 
จากกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงระบําลวะปุ
ระ ได้เผยแพร่บริการความรู้สู่ชุมชนบางขันหมาก อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

1 แห่ง 1 แห่ง 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 

จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (เรื่อง) 34 52 31 27 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 3,494,020 3,631,200 4,409,550 5,610,000 

 

 

 

กลยุทธ์ / โครงการ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ือจัดทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 

60 คน 60 คน 23 – 24 มิถุนายน 
2559 

กลยุทธ์ 4. จัดประชุมเพ่ือนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ 5. นําผลงานสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษาหรือชุมชน 
1. นางสาวสุทธาสินีย์  สวุุฒโฑ คณะศิลปวิจิตร งานวิจัย 
เรื่อง โครงการวิจัยกิจกรรมศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจ
จากศิลปินต้นแบบ ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 3 แห่ง คือ ชุมชน
ซอยชักพระ 20 มูลนิธิแสงสว่าง และมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระ
คนพิการ และเผยแพร่ข้อมูลในการแสดงงานวิจัยที่จัดใน
หอศิลป์วังหน้า  

3 ชุมชน 3 ชุมชน ตุลาคม 2559 

2. ดร.สุขสันติ  แวงวรรณ งานวิจัย เรื่อง ระบําอัศวลีลา
นาฏดนตรี ถ่ายทอดให้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ และ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ  ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการ
ออกแบบ ประเด็น:ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นสู่อาเซียน 
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3 แห่ง 3 แห่ง มิถุนายน 2559 
เมษายน 2559 

3. ดร.ดิ เรก  ทรงกัลยาณวัตร งานวิจัย เ ร่ือง การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมสมัยทวารวดี : กรณีศึกษา 
จากกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงระบําลวะปุ
ระ ได้เผยแพร่บริการความรู้สู่ชุมชนบางขันหมาก อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

1 แห่ง 1 แห่ง 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 

จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (เรื่อง) 34 52 31 27 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 3,494,020 3,631,200 4,409,550 5,610,000 

 

 

 

กลยุทธ์ / โครงการ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ือจัดทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 

60 คน 60 คน 23 – 24 มิถุนายน 
2559 

กลยุทธ์ 4. จัดประชุมเพ่ือนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ 5. นําผลงานสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษาหรือชุมชน 
1. นางสาวสุทธาสินีย์  สวุุฒโฑ คณะศิลปวิจิตร งานวิจัย 
เรื่อง โครงการวิจัยกิจกรรมศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจ
จากศิลปินต้นแบบ ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 3 แห่ง คือ ชุมชน
ซอยชักพระ 20 มูลนิธิแสงสว่าง และมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระ
คนพิการ และเผยแพร่ข้อมูลในการแสดงงานวิจัยที่จัดใน
หอศิลป์วังหน้า  

3 ชุมชน 3 ชุมชน ตุลาคม 2559 

2. ดร.สุขสันติ  แวงวรรณ งานวิจัย เรื่อง ระบําอัศวลีลา
นาฏดนตรี ถ่ายทอดให้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ และ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ  ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการ
ออกแบบ ประเด็น:ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นสู่อาเซียน 
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3 แห่ง 3 แห่ง มิถุนายน 2559 
เมษายน 2559 

3. ดร.ดิ เรก  ทรงกัลยาณวัตร งานวิจัย เ ร่ือง การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมสมัยทวารวดี : กรณีศึกษา 
จากกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงระบําลวะปุ
ระ ได้เผยแพร่บริการความรู้สู่ชุมชนบางขันหมาก อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

1 แห่ง 1 แห่ง 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 

จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (เรื่อง) 34 52 31 27 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 3,494,020 3,631,200 4,409,550 5,610,000 

 

 

 

จำานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559
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กราฟแสดงจำานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559

ตารางเปรียบเทียบจำานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559

	 จากข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	 พบว่ามีผู้ทำางานวิจัยใหม่	 จากปี	 พ.ศ.	 2556	 –	 2557	

จำานวน	 6	 ราย	 จากปี	 พ.ศ.	 2557	 –	 2558	 จำานวน	 12	 ราย	 	 และจากปี	 พ.ศ.	 2558	 –	 2559	 จำานวน	 5	 ราย	

จึงสรุปได้ว่าผู้ทำางานวิจัยใหม่อาจมีแนวโน้มลดลง	 ดังนั้นจึงทำาให้เกิดแนวทางการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

เพื่อสนับสนุนให้	ครู	อาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ	ได้ทำางานวิจัยให้มากขึ้น

	 จากข้อมูลจำานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	 พบว่างานวิจัยมีแนวโน้มจำานวนลดลง	 แต่งานสร้างสรรค์ 

มีแนวโน้มจำานวนมากขึ้น	 ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ทำางานสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิจัยมากขึ้นจากการเข้า

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

จากข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พบว่ามีผู้ทํางานวิจัยใหม่ จากปี พ.ศ. 2556 – 2557 จํานวน 6 
ราย จากปี พ.ศ. 2557 – 2558 จํานวน 12 ราย  และจากปี พ.ศ. 2558 – 2559 จํานวน 5 ราย จึงสรุปได้ว่าผู้ทํา
งานวิจัยใหม่อาจมีแนวโน้มลดลง  ดังนั้นจึงทําให้เกิดแนวทางการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนให้ 
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ ได้ทํางานวิจัยให้มากข้ึน 

 

กราฟแสดงจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

ปีงบประมาณ 
/จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

งานวิจัย (เรื่อง) 27 40 22 16 
งานสร้างสรรค์ (เรื่อง) 7 12 9 11 
 
 จากข้อมูลจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พบว่างานวิจัยมีแนวโน้มจํานวนลดลง แต่งานสร้างสรรค์มี
แนวโน้มจํานวนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ทํางานสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิจัยมากขึ้นจากการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
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จากข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พบว่ามีผู้ทํางานวิจัยใหม่ จากปี พ.ศ. 2556 – 2557 จํานวน 6 
ราย จากปี พ.ศ. 2557 – 2558 จํานวน 12 ราย  และจากปี พ.ศ. 2558 – 2559 จํานวน 5 ราย จึงสรุปได้ว่าผู้ทํา
งานวิจัยใหม่อาจมีแนวโน้มลดลง  ดังนั้นจึงทําให้เกิดแนวทางการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนให้ 
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ ได้ทํางานวิจัยให้มากข้ึน 

 

กราฟแสดงจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

ปีงบประมาณ 
/จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

งานวิจัย (เรื่อง) 27 40 22 16 
งานสร้างสรรค์ (เรื่อง) 7 12 9 11 
 
 จากข้อมูลจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พบว่างานวิจัยมีแนวโน้มจํานวนลดลง แต่งานสร้างสรรค์มี
แนวโน้มจํานวนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ทํางานสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิจัยมากขึ้นจากการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

 
 โดยสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้ทั้ง
ทางด้านการเรียนการสอนและด้านศิลปวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์นั้นเป็นการบูรณาการเรียน การสอนกับงานวิจัย
และงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง  อาทิ เช่น การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ในการบริการสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ในการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
การเขียนตําราแบบเรียน หรือเป็นรายงานวิจัยเพ่ือต่อยอดโครงการวิจัย และการนําผลงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่สู่
สาธารณชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
งบประมาณให้ทุนดําเนินการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 1. ทุนการวิจัย งบรายจ่ายอ่ืน : แผนงานการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยทางการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 16 เรื่อง งบประมาณ 3,770,000 บาท 
 1) การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนคุณธรรม จริยธรรม รายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษา 3 คณะ ที่ได้รับการสอนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาวอุษาภรณ์  
บุญเรือง สํานักงานอธิการบดี 
 2) การศึกษาเอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย ผศ.ดร.โพธิพันธ์  พานิช สํานักงานอธิการบดี 
 3) คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย นายชานนท์  พรมเสือ สํานักงานอธิการบดี 
 4) การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา แห่งชาติของ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย โดย ดร.สุรัตน์  จงดา วิทยาลัยนาฏศิลป 
 5) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  สําหรับนักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย ดร.ประวีนา  เ อ่ียมยี่สุ่น                    
คณะศิลปศึกษา 
 6) กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ธัญญาลักษณ์  ใจเที่ยง คณะศิลปศึกษา 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559

	 โดยสถาบันฯ	 ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการนำาผลงานวิจัย	 ผลงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้ทั้งทาง

ด้านการเรียนการสอนและด้านศิลปวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์นั้นเป็นการบูรณาการเรียน	 การสอนกับงานวิจัยและ

งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง	อาทิ	เช่น	การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ	ในการบริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและ

งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์	 การใช้ประโยชน์ในการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน	 การเขียนตำาราแบบ

เรียน	 หรือเป็นรายงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย	 และการนำาผลงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่สู่สาธารณชน	 ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ	

	 ในการนี้	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์	งบประมาณให้ทุนดำาเนินการวิจัย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

	 1.	 ทุนการวิจัย	 งบรายจ่ายอื่น	 :	 แผนงานการวิจัยและพัฒนา	 โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลป

วัฒนธรรม	จำานวน	16	เรื่อง	งบประมาณ	3,770,000	บาท

	 	 1)		 การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง	 การเรียนคุณธรรม	 จริยธรรม	 รายวิชามนุษย์กับ 

สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา	 3	 คณะ	 ที่ได้รับการสอนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดย	 

นางสาวอุษาภรณ์		บุญเรือง	สำานักงานอธิการบดี

	 	 2)		 การศึกษาเอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	โดย	ผศ.ดร.โพธิพันธ์		พานิช	สำานักงานอธิการบดี

	 	 3)	 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 โดย	นายชานนท์		พรมเสือ	สำานักงานอธิการบดี

	 	 4)		 การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต	สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย	โดย	ดร.สุรัตน์		จงดา	วิทยาลัยนาฏศิลป

	 	 5)		 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	 เรื่องการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้	 สำาหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	คณะศิลปศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	โดย	ดร.ประวีนา	เอี่ยมยี่สุ่น	คณะศิลปศึกษา

	 	 6)	 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	โดย	ผศ.ธัญญาลักษณ์		ใจเที่ยง	คณะศิลปศึกษา

	 	 7)		 โครงการวิจัยส่ือการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจจากศิลปินต้นแบบ	 โดย	 นางสาว 

สุทธาสินีย์		สุวุฒโท	คณะศิลปวิจิตร
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	 	 8)		 พฤติกรรมการเรียนรู้ประติมากรรมขั้นพื้นฐาน	โดย	นายจีระชน		บุญมาก	คณะศิลปวิจิตร

	 	 9)		 “The	Origin	Of	 Life”	 จิตรกรรมเทคนิคลายรดน้ำาและรักสีเวียดนาม	 โดย	 นางสาวสุจิตตา	 

บุญทรงคณะศิลปวิจิตร

	 	 10)	 งานสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยในแนวคิดอิทธิพลของดวงจันทร์ในวัฒนธรรมอาเซียน	 

โดยนางสาวดวงหทัย		พงศ์ประสิทธิ์	คณะศิลปวิจิตร

	 	 11)		การสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์โดยกระบวน	การภาพถ่าย	(Photo	Lithograph)	และ	Mono	Print	

(สีน้ำา)	ลงบนแม่พิมพ์ชิ้นเดียว	โดย	นางมินทร์ลดา	จักรชัยอนันท์	คณะศิลปวิจิตร

	 	 12)	 โครงการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา	 หัวข้อ	 สุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับสัตว์

โดย	นายโอภาส		นุชนิยม	คณะศิลปวิจิตร

	 	 13)	 การศึกษาในเชิงอนุรักษ์	 แบบวิเคราะห์รูปแบบท่ารำาหนุมานเล่นปลิง	 :	 กรณีศึกษาครูประสิทธิ์		

ปิ่นแก้ว	ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง	พ.ศ.	2551	โดย	ผศ.คำานึง		สุขเกษม	วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

	 	 14)	 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์	 พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน	 วิชาวิทยาศาสตร์	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	 โดย	 นางสาวรัชฎาภรณ์	 	 จันทร์ทอง	 วิทยาลัยนาฏศิลป

อ่างทอง

	 	 15)	 ศิลปะการเป่าแคนและการเป่าปี่ภูไทประกอบลำา	 โดย	 นายโยธิน	 พลเขต	 วิทยาลัยนาฏศิลป

ร้อยเอ็ด

	 	 16)	 เครื่องแต่งกายศิลปะสมัยลพบุรีที่พบในชุดการแสดงของไทย	 โดย	 ดร.ดิเรก	 ทรงกัลยาณวัตร

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

	 2.	 ทุนงานสร้างสรรค์	 งบเงินอุดหนุน	 :	 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์

ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	จำานวน	11	เรื่อง	งบประมาณ	1,840,000	บาท

	 	 1)		 เพลงโหมโรงพุทธชยันตี	โดย	นายวีระศักดิ์		กลั่นรอด	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

	 	 2)		 การสร้างสื่อการเรียนการสอน	 E-Learning	 การขับร้องเพลงละครพันทาง	 เรื่องพญาผานอง	 

ตอนรักสามเส้า	โดย	ผศ.ดร.นพคุณ		สุดประเสริฐ	คณะศิลปนาฏดุริยางค์

	 	 3)		 ไม้ตีฆ้องวงใหญ่ที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์รสมือในการบรรเลงทำานองเพลงไทย	 โดย	 นายวิทยา	

ศรีผ่อง		คณะศิลปนาฏดุริยางค์

	 	 4)		 รูปแบบบ้านทรงไทยในพื้นที่ตำาบลจระเข้ใหญ่	อำาเภอบางปลาม้า	จังหวัดสุพรรณบุรี	โดย	นางสาว

สุนันทา	เงินไพโรจน์		วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

	 	 5)		 จิตรกรรมสีน้ำาชุดสีสันนาฏศิลปไทยพื้นเมือง	4	ภาค	โดย	นายวิศิษฐ		พิมพิมล	วิทยาลัยช่างศิลป

สุพรรณบุรี

	 	 6)		 ภาพสะท้อนพื้นที่แห่งความสุขจากภาพลายเส้นของเด็กในชุมชนแออัด	 โดย	 นางกาญจนา	 ชลสุ

วัฒน์	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

	 	 7)		 ศิลปะบำาบัดสำาหรับผู้ต้องขังชาย	โดย	นายพิเศษ		โพพิศ	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

	 	 8)		 ฟ้อนแฮกนาบูชาแถน		 โดย	ว่าที่ร้อยตรี	ดร.	ชัยนาทร์		มาเพ็ชร	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

	 	 9)		 ระบำาศรีเทวะบูชา	โดย	นายประกิจ		พงษ์พิทักษ์	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

	 	 10)	การสร้างสรรค์การแสดง	ชุด	ฉุยฉายขุนแผนแสนสะท้าน	โดย	นายฤทธิเทพ	เถาว์หิรัญ	คณะศิลป

นาฏดุริยางค์

	 	 11)	การสร้างสรรค์การแสดง	ชุด	ยี่สิบเสนาลงกามาร	โดย	นายจุลชาติ		อรัณยะนาค	วิทยาลัยนาฏศิลป
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 10) การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ฉุยฉายขุนแผนแสนสะท้าน โดย นายฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ 
 11) การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ยี่สิบเสนาลงกามาร โดย นายจุลชาติ  อรัณยะนาค วิทยาลัยนาฏศิลป 
 
 ผู้นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference”
ระหว่างวันที่ 6 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

ล าดับที่ ชื่อเรื่องงานวิจัย/สร้างสรรค์ ชื่อบทความ ผู้วิจัย/สร้างสรรค์ ด้าน 

1 ปรากฏการณ์แสง “Light Phenomenon” 
 

นางอรนิต  วาศภูติ ดะห์ลัน 
วิทยาลัยช่างศิลป 

ทัศนศิลป์ 

2 การผสมผสานทางวัฒนธรรมสมัยทวาร
วดี : กรณีศึกษาจากกระบวน การ
สร้างสรรค์ศิลปะการ แสดงระบําลวะปุ
ระ 

“The Essence of 
Dvaravati and Modern 
Mon Cultures on the 
Creation of Lavapura 
Dance” 

นายดิเรก ทรงกัลยาณวัตร
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

นาฏศิลป์ 

3 องค์ความรู้ด้านดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน
ประเภทเครื่องสายของศิลปินพ้ืนบ้าน
อีสาน 

“Klon Lam Text and 
Watlam Singing Style 
of the National”  

นายโยธิน พลเขตวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด 

ดุริยางคศิลป์ 

4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชามนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา 3 คณะ ที่
ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR.) 

“Educational 
Achievement Moral 
and Ethical in the 
Subject Man  
and Environment of 3 
Faculty Education to 
be Taught Using 
Activities From of 
Corporate Social 
Responsibility” 

นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง 
คณะศิลปศึกษา 

การเรียน 
การสอน 

 

 

 

 

	 ผู้นำาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	 “SIBR-RDINRRU	 2016	 Osaka	 International	 Conference”	

ระหว่างวันที่	6	-	11	กรกฎาคม	2559	ณ	เมืองโอซาก้า	ประเทศญี่ปุ่น
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ภาพการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference”
ระหว่างวันที่ 6 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
 

   

   

ภาพกิจกรรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

 

  

ภาพการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference”
ระหว่างวันที่ 6 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
 

   

   

ภาพกิจกรรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

 

  

ภาพการนำาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Confer-

ence”ระหว่างวันที่ 6 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ภาพกิจกรรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference”
ระหว่างวันที่ 6 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
 

   

   

ภาพกิจกรรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

 

  

ภาพการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference”
ระหว่างวันที่ 6 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
 

   

   

ภาพกิจกรรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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 3. การเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	 มีวัตถุประสงค์	 ให้การศึกษา

และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง	 ด้านนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์และทัศน

ศิลป์	 ทั้งไทยและสากล	 รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	 ทำาการสอน	 การแสดง	 การวิจัยและ

การให้บริการทางวิชาการ	ทั้งมีบุคลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	และมีความพร้อมด้านองค์ความรู้	งานวิจัย	

เอกสารตำารา	เครื่องมือ	ฯลฯ	โดยมีรูปแบบให้บริการวิชาการ	ที่มีความหลากหลาย	เช่น	การจัดแสดงนาฏศิลป์	ดนตรี	

การจัดนิทรรศการทางศิลปะ	การจัดอบรม/สัมมนาด้านวิชาการ/	วิชาชีพ/	กรรมการที่ปรึกษา/	สอบวิทยานิพนธ์แก่

สถาบันอื่น	และทางเวปไซต์	http://www.bpi.ac.th	หัวข้อ	ฐานข้อมูลงานวิจัย	เป็นต้น

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ยังมีศูนย์รักษ์ศิลป์ที่เปิดให้บริการเพื่อสืบค้นข้อมูล	 ด้านศิลปวัฒนธรรม

ในรูปแบบห้องสมุดดิจิตอลหรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 เวปไซต์	 http://ulibm.bpi.ac.th	 ให้แก่นักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป	 พร้อมทั้งมีนโยบายให้โรงละครและหอศิลป์วังหน้า	 เปิดบริการเป็นสถานที่แสดงผลงานด้าน

ศิลปะของบุคคลภายนอก	 เป็นสถานที่จัดประกวดนาฏศิลป์ไทย	 ดนตรีไทยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วไป	

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การให้บริการแก่สังคม	ดังนี้	 	

  3.1 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ

	 	 การบริการทางวิชาการแก่สังคม	 เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 

ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ศักยภาพความรู้	และความพร้อมที่มีของสถาบันฯ	ให้บริการวิชาการแก่สังคม	 

ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	 สังคมและประเทศ	 โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย 

รูปแบบอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการดำาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม	 โดยมุ่งเน้นประโยชน์พัฒนาองค์

ความรู้ที่ถูกต้องกับชุมชน	และผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง

	 	 สถาบันฯ	 จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ศักยภาพความรู้และความสามารถของบุคลากรในสถาบันฯ	

เพื่อให้บริการแก่สังคม	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	หน่วยงานสาธารณะ	ชุมชนและสังคมโดยเน้นในด้านนาฏศิลป์ 

ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์และทัศนศิลป์	 ทั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วยังช่วยเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์แก่นักศึกษา	 คณาจารย์	 และบุคลากรของสถาบันฯ	 นำามาสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	

การวิจัย	 และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ	 ในระดับชาติและนานาชาติ	 ทั้งนี้สถาบันฯ	 ได้จัดสรร 

งบประมาณสนับสนุนให้แก่หน่วยงานในสังกัด	 จำานวน	 19	 หน่วยงาน	 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	 230,000	 บาท	 

(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)	 เพื่อนำาไปจัดบริการทางวิชาการแก่สังคม	 ด้านศิลปวัฒนธรรม	 ให้แก่ชุมชนใน 

เขตรับผิดชอบ	 ทั้งกิจกรรมที่มีผลตอบแทนและกิจกรรมที่ไม่มีผลตอบแทน	 ในส่วนสำานักงานอธิการบดี	 สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้นำาข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	 ปีการศึกษา	 2558	 โดยการสร้าง

เครือข่ายการบริการวิชาการร่วมกับคณะศาสนาและปรัชญา	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 ทั้งนี้สถาบันฯ	 

ได้จัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ	ดังต่อไปนี้
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ 
กิจกรรมการสอนด้านนาฏศลิป์ 

  
 

กิจกรรมการสอนดุริยางคศิลป์ 

  

  
 

 
 
 

 
 
 
ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ 
กิจกรรมการสอนด้านนาฏศลิป์ 

  
 

กิจกรรมการสอนดุริยางคศิลป์ 

  

  
 

 
 
 

 
 
 
ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ 
กิจกรรมการสอนด้านนาฏศลิป์ 

  
 

กิจกรรมการสอนดุริยางคศิลป์ 

  

  
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

กิจกรรมการสอนด้านนาฏศิลป์

กิจกรรมการสอนดุริยางคศิลป์
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กิจกรรมการสอนทัศนศิลป์ 

  

  

  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการสอนทัศนศิลป์ 

  

  

  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการสอนทัศนศิลป์

กิจกรรมการสอนทัศนศิลป์ 
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กิจกรรมการสอนสวดมนต์หมูทำานองสรภัญญะ

โดยเครือข่ายบริการวิชาการ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 
กิจกรรมการสอนสวดมนต์หมูท านองสรภัญญะ 
โดยเครือข่ายบริการวิชาการ 
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  
 
การดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น มีการประเมินผลความสําเร็จของให้บริการวิชาการแก่สังคม              

ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการให้ผู้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นผู้ประเมินแบบสอบความคิดเห็น ซึ่ง
ผลการประเมินพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ในระดับด ี 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 กองบริการการศึกษา มีฝ่ายบริการวิชาการ รับผิดชอบงานบริการวิชาการ แต่ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ
โดยตรง ทําให้การดําเนินงานด้านบริการวิชาการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ยังไม่มีการพัฒนาการบริการ
วิชาการให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เพราะขาดท้ังบุคลากรและงบประมาณสนับสนุน 
 
ทิศทางในอนาคต 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการพัฒนาโครงสร้างสถาบันฯ ขึ้นใหม่ โดยการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ไว้
เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ   

 
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันฯ ได้ดําเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม โดยมกีารจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมต่างๆ หรือการจัดแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ในเวทีระดับทั่วไป จนถึงเวที
ระดบัชาติและนานาชาติ จนเป็นที่ยอมรับ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

	 การดำาเนินงานดังกล่าวข้างต้น	 มีการประเมินผลความสำาเร็จของให้บริการวิชาการแก่สังคม	 ด้านศิลป

วัฒนธรรม	 โดยการให้ผู้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นผู้ประเมินแบบสอบความคิดเห็น	 ซึ่งผล

การประเมินพบว่า	 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	 โดยมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับสถาบัน	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	อยู่ในระดับดี	

ปัญหาและอุปสรรค

	 กองบริการการศึกษา	 มีฝ่ายบริการวิชาการ	 รับผิดชอบงานบริการวิชาการ	 แต่ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ

โดยตรง	 ทำาให้การดำาเนินงานด้านบริการวิชาการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร	 ยังไม่มีการพัฒนาการบริการ

วิชาการให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	เพราะขาดทั้งบุคลากรและงบประมาณสนับสนุน

ทิศทางในอนาคต

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้มีการพัฒนาโครงสร้างสถาบันฯ	 ขึ้นใหม่	 โดยการจัดตั้งสำานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ	ไว้เป็น

แหล่งค้นคว้าข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ	 	

 4.  อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

	 	 สถาบันฯ	 ได้ดำาเนินการ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการอนุรักษ์	 พัฒนา	 สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	

โดยมีการจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมต่างๆ	 หรือการจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดทูน

สถาบันหลักของชาติ	 รวมทั้งงานพระราชพิธีและรัฐพิธี	 ในเวทีระดับทั่วไป	 จนถึงเวทีระดับชาติและนานาชาติ	 

จนเป็นที่ยอมรับ	โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้
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  4.1 การแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ

	 	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ 

ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์	 และช่างศิลป์ทั้งไทย	 และสากล	 จากสถานศึกษาในสังกัด	 ตลอดจนได้มีโอกาสจัดการแสดง 

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในวาระสำาคัญต่างๆ	โดยแบ่งเป็นประเภทงานจัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ดังนี้

 ผลงานสำาคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์	 และช่างศิลป์ทั้งไทย	 

และสากล	อาทิเช่น

	 -		 การแสดงนาฏศิลป์และการบรรเลงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม

ราชินีนาถ	ณ	ทำาเนียบรัฐบาล	วันที่	9	สิงหาคม	2559

 

  4.1 การแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทย และสากล จากสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนได้มีโอกาส
จัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมในวาระสําคัญต่างๆ โดยแบ่งเป็นประเภทงานจัดการแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

ประเภทงานจัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวนครั้ง 
1. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติและงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 

122 ครั้ง 

2. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับชาติและ
เทศกาลที่สําคัญของประเทศ 

69 ครั้ง 

ผลงานสําคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทย 
และสากล อาทิเช่น 

- การแสดงนาฏศิลป์และการบรรเลงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ณ ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 9 สิงหาคม 2559 

 
- การแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2559 

 

 

  4.1 การแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทย และสากล จากสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนได้มีโอกาส
จัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมในวาระสําคัญต่างๆ โดยแบ่งเป็นประเภทงานจัดการแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

ประเภทงานจัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวนครั้ง 
1. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติและงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 

122 ครั้ง 

2. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับชาติและ
เทศกาลที่สําคัญของประเทศ 

69 ครั้ง 

ผลงานสําคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทย 
และสากล อาทิเช่น 

- การแสดงนาฏศิลป์และการบรรเลงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ณ ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 9 สิงหาคม 2559 

 
- การแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2559 

 

 

  4.1 การแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทย และสากล จากสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนได้มีโอกาส
จัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมในวาระสําคัญต่างๆ โดยแบ่งเป็นประเภทงานจัดการแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

ประเภทงานจัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวนครั้ง 
1. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติและงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 

122 ครั้ง 

2. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับชาติและ
เทศกาลที่สําคัญของประเทศ 

69 ครั้ง 

ผลงานสําคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทย 
และสากล อาทิเช่น 

- การแสดงนาฏศิลป์และการบรรเลงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ณ ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 9 สิงหาคม 2559 

 
- การแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2559 

 

	 -		 การแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	12	สิงหาคม	2559	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	วันที่	12	สิงหาคม	2559
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- การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานการต้อนรับนางออง ซาน ซู จี แห่งสหภาพเมียนมา ณ ทําเนียบ
รัฐบาล วันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 

 

- การแสดงนาฏศิลป์ต้อนรับอัยการสูงสุดสหพันธรัฐรัฐเซียและคณะ ณ โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 3 
สิงหาคม 2559 

 

- งานใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ สนามหลวง วันที่ 20-24 เม.ย. 2559 

 
 
 
 
 
 

 

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานการต้อนรับนางออง ซาน ซู จี แห่งสหภาพเมียนมา ณ ทําเนียบ
รัฐบาล วันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 

 

- การแสดงนาฏศิลป์ต้อนรับอัยการสูงสุดสหพันธรัฐรัฐเซียและคณะ ณ โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 3 
สิงหาคม 2559 

 

- งานใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ สนามหลวง วันที่ 20-24 เม.ย. 2559 

 
 
 
 
 
 

 

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานการต้อนรับนางออง ซาน ซู จี แห่งสหภาพเมียนมา ณ ทําเนียบ
รัฐบาล วันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 

 

- การแสดงนาฏศิลป์ต้อนรับอัยการสูงสุดสหพันธรัฐรัฐเซียและคณะ ณ โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 3 
สิงหาคม 2559 

 

- งานใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ สนามหลวง วันที่ 20-24 เม.ย. 2559 

 
 
 
 
 
 

	 -		 การแสดงศิลปวัฒนธรรม	 งานการต้อนรับนางออง	ซาน	ซู	 จี	 แห่งสหภาพเมียนมา	ณ	ทำาเนียบรัฐบาล	 

วันที่	23-25	มิถุนายน	2559

	 -		 การแสดงนาฏศิลป์ต้อนรับอัยการสูงสุดสหพันธรัฐรัฐเซียและคณะ	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	วันที่	3	สิงหาคม	

2559

	 -		 งานใต้ร่มพระบารมี	234	ปี	กรุงรัตนโกสินทร์	ณ	สนามหลวง	วันที่	20-24	เม.ย.	2559
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- การแสดงนาฏศิลป์ไทยงาน CLMVT : 2016 Toward a Shared Prosperity และความ

ร่วมมือด้านวัฒนธรรมอื่นๆ ณ โรงแรมดุสิต วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

 

- การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย(โขน) เทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ เนื่องในงาน รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 1 กันยายน 2559 

 

4.2 การแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
4.2.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือและการเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 

     
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยงาน ประเทศกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินงาน 

1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2558 
2 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ราชอาณาจักรกัมพูชา 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2558 
3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 6 – 10 ธ.ค. 2558 
4 คณะศิลปวิจิตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 13 – 16 ธ.ค. 2558 
5 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 – 3 ก.พ. 2559 
6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สหพันธรัฐมาเลเซีย 18 - 20 ก.พ. 2559 
7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ประเทศไทย 24 ม.ค. 2559 
8 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  14 – 18 มี.ค. 2559 
9 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 14 – 18 มี.ค. 2559 

 
- การแสดงนาฏศิลป์ไทยงาน CLMVT : 2016 Toward a Shared Prosperity และความ

ร่วมมือด้านวัฒนธรรมอื่นๆ ณ โรงแรมดุสิต วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

 

- การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย(โขน) เทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ เนื่องในงาน รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 1 กันยายน 2559 

 

4.2 การแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
4.2.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือและการเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 

     
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยงาน ประเทศกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินงาน 

1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2558 
2 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ราชอาณาจักรกัมพูชา 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2558 
3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 6 – 10 ธ.ค. 2558 
4 คณะศิลปวิจิตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 13 – 16 ธ.ค. 2558 
5 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 – 3 ก.พ. 2559 
6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สหพันธรัฐมาเลเซีย 18 - 20 ก.พ. 2559 
7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ประเทศไทย 24 ม.ค. 2559 
8 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  14 – 18 มี.ค. 2559 
9 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 14 – 18 มี.ค. 2559 

 
- การแสดงนาฏศิลป์ไทยงาน CLMVT : 2016 Toward a Shared Prosperity และความ

ร่วมมือด้านวัฒนธรรมอื่นๆ ณ โรงแรมดุสิต วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

 

- การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย(โขน) เทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ เนื่องในงาน รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 1 กันยายน 2559 

 

4.2 การแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
4.2.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือและการเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 

     
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยงาน ประเทศกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินงาน 

1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2558 
2 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ราชอาณาจักรกัมพูชา 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2558 
3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 6 – 10 ธ.ค. 2558 
4 คณะศิลปวิจิตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 13 – 16 ธ.ค. 2558 
5 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 – 3 ก.พ. 2559 
6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สหพันธรัฐมาเลเซีย 18 - 20 ก.พ. 2559 
7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ประเทศไทย 24 ม.ค. 2559 
8 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  14 – 18 มี.ค. 2559 
9 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 14 – 18 มี.ค. 2559 

	 -		 การแสดงนาฏศิลป์ไทยงาน	CLMVT	 :	2016	Toward	a	Shared	Prosperity	และความร่วมมือด้าน

วัฒนธรรมอื่นๆ	ณ	โรงแรมดุสิต	วันที่	16	มิถุนายน	2559

			 -		 การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย(โขน)	 เทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ	 เนื่องในงาน	 รวมพลังประชารัฐ	 ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม	 ณ	 ห้องแกรนด์บอลรูม	 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม	 1	

เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	วันที่	1	กันยายน	2559

  4.2  การแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ

	 	 	 4.2.1	โครงการพัฒนาความร่วมมือและการเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
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	 	 	 4.2.2	 โครงการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย	 ในปีงบประมาณ	 2559	 มีจำานวนทั้งสิ้น 

12	โครงการ	ดังนี้

	 1.	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานฉลองครบรอบ	 40	 ปี	 การสถาปนาความสัมพันธ์	 ทางการทูต

ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	13	–	17	ธันวาคม	2558

	 2.	 ร่วมงานเทศกาลการแสดงออกทางวัฒนธรรมอาเซียน	ณ	สหพันธรัฐมาเลเซีย	ระหว่างวันที่	14	–	21	

ตุลาคม	2558

	 3.	 ร่วมงานเทศกาลบั้งไฟ	 Ryusei	 matsuri	 เมืองชิชิบุ	 จังหวัดไซตามะ	 และงานเทศกาล	 Nagamasa/

Thai	Japan	friendship	เมืองชิชิโอกะ	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	9	–	14	ตุลาคม	2558	

	 4.	 เข้าร่วมกิจกรรม	“งานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอาเซียนประจำาปี	2015”	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	สหพันธรัฐ

มาเลเซีย	ระหว่างวันที่		21	–	22	พฤศจิกายน	2558

	 5.	 เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยที่วัดพระศรีรัตนาราม	 ณ	 เมืองเซนต์หลุยส์	 

รัฐมิสซูรี่	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ระหว่างวันที่	13	กุมภาพันธ์	–	15	พฤษภาคม	2559

	 6.	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อฉลอง	 40	 ปี	 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครโฮจิมินห์	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ระหว่างวันที่	16	

–	26	เมษายน	2559

	 7.	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในกลุ่มประเทศ	 V4.	 ณ	 สาธารณรัฐออสเตรีย	 ราชอาณาจักรฮังการี	

สาธารณรัฐโปแลนด์	และสาธารณรัฐเช็ก	ระหว่างวันที่	27	พฤษภาคม	–	10	มิถุนายน	2559

	 8.	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน	 “เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยประจำาปี	 (Essence	 of	 

Thailand)”	 ณ	 สถานเอกอัครราชทูตฯ	 กลุ่มประเทศนอร์ดิก	 (ราชอาณาจักรสวีเดน	 สาธารณรัฐฟินแลนด์	 

ราชอาณาจักรเดนมาร์ค	และราชอาณาจักรนอร์เวย์)	ระหว่างวันที่	27	กรกฎาคม	–	23	สิงหาคม	2559

	 9.	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโครงการ	“เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม”	

ณ	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ระหว่างวันที่	8	–	14	สิงหาคม	2559	

	 10.	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโครงการ	 “เทศกาลไทยในกรุงไคโร	 (Thai	 Festival	 2016)”	 

ณ	กรุงไคโร	สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์	ระหว่างวันที่	25	–	30	สิงหาคม	2559

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงาน ประเทศกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินงาน 

10 วิทยาลัยช่างศิลป สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 14 – 18 มี.ค. 2559 
11 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  25 – 29 มี.ค. 2559 
12 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  13 – 16 มี.ค. 2559 
13 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  3 – 8 พ.ค. 2559 
14 วิทยาลัยนาฏศิลป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 – 6 พ.ค. 2559 
15 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  3 – 9 เม.ย. 2559 
16 สํานักงานอธิการบดี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 16 – 26 เม.ย.2559 
17 คณะศิลปศึกษา ราชอาณาจักรกัมพูชา 28 – 30 มิ.ย. 2559 
 
 
 4.2.2 โครงการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย ในปีงบประมาณ 2559  
มีจํานวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูต
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2558 

2. ร่วมงานเทศกาลการแสดงออกทางวัฒนธรรมอาเซียน ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14 
– 21 ตุลาคม 2558 

3. ร่วมงานเทศกาลบั้งไฟ Ryusei matsuri เมืองชิชิบุ จังหวัดไซตามะ และงานเทศกาล 
Nagamasa/Thai Japan friendship เมืองชิชิโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 14 ตุลาคม 2558  

4. เข้าร่วมกิจกรรม “งานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอาเซียนประจําปี 2015” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่  21 – 22 พฤศจิกายน 2558 

5. เ ข้ า ร่ ว ม เป็ น วิ ทย ากรสอนนาฏศิ ลป์ ไทยและดนตรี ไทยที่ วั ดพระศรี รั ตนาร าม                        
ณ เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2559 

6. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือฉลอง 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
วันที่ 16 – 26 เมษายน 2559 

7. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในกลุ่มประเทศ V4. ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักร
ฮังการี สาธารณรัฐโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 

8. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน “เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยประจําปี (Essence of 
Thailand)” ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ กลุ่มประเทศนอร์ดิก (ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐ ฟินแลนด์ 
ราชอาณาจักรเดนมาร์ค และราชอาณาจักรนอร์เวย์) ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2559 

9. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโครงการ “เรียนรู้จากผู้ เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม”  
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2559  
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10. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโครงการ “เทศกาลไทยในกรุงไคโร (Thai Festival 2016)” 
ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2559 

11. เข้าร่วมงาน International Horticultural Exposition : Expo 2016 ณ เมืองอันทาเลีย 
สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 8 – 16 กันยายน 2559 

12. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน “China-ASEAN Theatre Week 2016”           
ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 – 23 กันยายน 2559 

ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 

 

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหวา่งไทยกับ
สาธารณรฐัประชาชนจีน ณ สาธารณรฐัประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2558) 

 

 

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว World Travel Fair 2016  ณ นครเซี่ยงไฮ้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2559) 

 

10. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโครงการ “เทศกาลไทยในกรุงไคโร (Thai Festival 2016)” 
ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2559 

11. เข้าร่วมงาน International Horticultural Exposition : Expo 2016 ณ เมืองอันทาเลีย 
สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 8 – 16 กันยายน 2559 

12. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน “China-ASEAN Theatre Week 2016”           
ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 – 23 กันยายน 2559 

ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 

 

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหวา่งไทยกับ
สาธารณรฐัประชาชนจีน ณ สาธารณรฐัประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2558) 

 

 

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว World Travel Fair 2016  ณ นครเซี่ยงไฮ้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2559) 

 

	 11.	 เข้าร่วมงาน	International	Horticultural	Exposition	:	Expo	2016	ณ	เมืองอันทาเลีย	สาธารณรัฐ

ตุรกี	ระหว่างวันที่	8	–	16	กันยายน	2559

	 12.	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน	“China-ASEAN	Theatre	Week	2016”	ณ	เมืองหนานหนิง	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	17	–	23	กันยายน	2559

ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานฉลองครบรอบ	40	ปี	การสถาปนาความสัมพันธ์	ทางการทูตระหว่างไทย

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน	ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	13	–	17	ธันวาคม	2558)

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว	World	Travel	Fair	2016		

ณ	นครเซี่ยงไฮ้	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	18-24	พฤษภาคม	2559)
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(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานฉลองครบรอบ	40	ปี	การสถาปนาความสัมพันธ์	ทางการทูตระหว่างไทย

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน	ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	13	–	17	ธันวาคม	2558)

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว	World	Travel	Fair	2016		

ณ	นครเซี่ยงไฮ้	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	18-24	พฤษภาคม	2559)

 
(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน Thai Food & Beer Festival ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

ระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2559) 
 

 

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก 
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2559) 

 
4.4.3 การดําเนินการจัดการประกวดหรือแข่งขันด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ  

จํานวน 2 โครงการ และการแข่งขันระดับภายในสถาบันจํานวน 1 โครงการ ได้แก่  

1. การจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 11 ดําเนินการช่วง  เดือน
เมษายน – 30 มิถุนายน 2559 (เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรม) 

 

 
(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน Thai Food & Beer Festival ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

ระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2559) 
 

 

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก 
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2559) 

 
4.4.3 การดําเนินการจัดการประกวดหรือแข่งขันด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ  

จํานวน 2 โครงการ และการแข่งขันระดับภายในสถาบันจํานวน 1 โครงการ ได้แก่  

1. การจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 11 ดําเนินการช่วง  เดือน
เมษายน – 30 มิถุนายน 2559 (เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรม) 

 

	 	 	 4.2.3	การดำาเนินการจัดการประกวดหรือแข่งขันด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์	 ในระดับชาต	ิ

จำานวน	2	โครงการ	และการแข่งขันระดับภายในสถาบันจำานวน	1	โครงการ	ได้แก่	

	 	 	 	 	 1.	 การจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	ครั ้งที ่	 11	ดำาเนินการช่วง 

เดือนเมษายน	–	30	มิถุนายน	2559	(เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรม)

 
(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน Thai Food & Beer Festival ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

ระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2559) 
 

 

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก 
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2559) 

 
4.4.3 การดําเนินการจัดการประกวดหรือแข่งขันด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ  

จํานวน 2 โครงการ และการแข่งขันระดับภายในสถาบันจํานวน 1 โครงการ ได้แก่  

1. การจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 11 ดําเนินการช่วง  เดือน
เมษายน – 30 มิถุนายน 2559 (เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรม) 
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2. ได้ริเริ่มการจัดประกวดนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ดําเนินการวันที่ 30 -31 
กรกฎาคม 2559 และ 6-7 สิงหาคม 2559 (เปิดโอกาสให้สถานศึกษาภายนอกเข้าร่วมประกวดนาฏศิลป์ ดนตรีคีต
ศิลป์) 

 

3. ได้ริเริ่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจําปี 2559 ดําเนินการในวันท่ี 15-16 สิงหาคม 
2559 (เป็นการแข่งขันทางวิชาการภายในของนักเรียน นักศึกษาในสังกัดสถาบันฯ) 

 
 

  
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
5.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้         
โดยยึดหลักในการบริหารกิจการของสถาบัน ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                    
และหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ตามกรอบ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี รวมทั้ง การจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ แผนพัฒนาบุคลากร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และในแต่ละแผนได้มีการกําหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ทั้งระดับเข้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ และระดับกิจกรรม/โครงการ โดยในการจัดทําแผน
ดังกล่าว มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการกําหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อน การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ได้ริเริ่มการจัดประกวดนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ดําเนินการวันที่ 30 -31 
กรกฎาคม 2559 และ 6-7 สิงหาคม 2559 (เปิดโอกาสให้สถานศึกษาภายนอกเข้าร่วมประกวดนาฏศิลป์ ดนตรีคีต
ศิลป์) 

 

3. ได้ริเริ่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจําปี 2559 ดําเนินการในวันท่ี 15-16 สิงหาคม 
2559 (เป็นการแข่งขันทางวิชาการภายในของนักเรียน นักศึกษาในสังกัดสถาบันฯ) 

 
 

  
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
5.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้         
โดยยึดหลักในการบริหารกิจการของสถาบัน ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                    
และหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ตามกรอบ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี รวมทั้ง การจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน            
บัณฑิตพัฒนศิลป์ แผนพัฒนาบุคลากร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และในแต่ละแผนได้มีการกําหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ทั้งระดับเข้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ และระดับกิจกรรม/โครงการ โดยในการจัดทําแผน
ดังกล่าว มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการกําหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อน การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

	 	 	 	 	 2.	 ได้ริเริ ่มการจัดประกวดนาฏศิลป์	 ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ	 ครั ้งที ่	 1	 ดำาเนินการ 

วันที่	 30-31	 กรกฎาคม	 2559	 และ	 6-7	 สิงหาคม	 2559	 (เปิดโอกาสให้สถานศึกษาภายนอกเข้าร่วมประกวด

นาฏศิลป์	ดนตรีคีตศิลป์)

	 	 	 	 	 3.	 ได้ริเริ่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	 ประจำาปี	 2559	 ดำาเนินการในวันที่	 15-16	

สิงหาคม	2559	(เป็นการแข่งขันทางวิชาการภายในของนักเรียน	นักศึกษาในสังกัดสถาบันฯ)

  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก

   5.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

	 	 	 	 	 เพื่อให้การบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	เป็นไปด้วยความถูกต้อง	โปร่งใส	ตรวจสอบได้ 

โดยยึดหลักในการบริหารกิจการของสถาบัน	 ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 และ 

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 1)	 หลักประสิทธิผล	 (Effectiveness)	 ได้กำาหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 แผนยุทธศาสตร์ตาม

กรอบแผนปฏิบัติราชการ	 4	 ปี	 และแผนปฏิบัติราชการประจำาปี	 รวมทั้ง	 การจัดทำาแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน												

บัณฑิตพัฒนศิลป์	 แผนพัฒนาบุคลากร	 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และในแต่ละแผนได้มีการกำาหนด 

เป้าหมาย	 ตัวชี้วัด	 ทั้งระดับเข้าประสงค์	 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	 และระดับกิจกรรม/โครงการ	 โดยในการจัดทำาแผน 

ดังกล่าว	มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ	ผู้เกี่ยวข้อง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รวมทั้งการกำาหนดแนวทางในการ

ขับเคลื่อน	การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
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	 	 	 	 	 2)	 หลักประสิทธิภาพ	 (Efficiency)	 ได้วางระบบการติดตาม	 ตรวจสอบการใช้จ่าย 

งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยมีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ	 มีระบบการรายงาน 

ผลการปฏิบัติงาน	 และแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ	 ตามแบบ	 สงป.	 301	 สงป.	 302	 การรายงานการสถานะทางการเงิน 

เงินรายได้เป็นประจำาทุกเดือน	 การกำาหนดมาตรการการใช้จ่ายเงินโดยดำาเนินการตามมาตรการประหยัดของ

กระทรวงวัฒนธรรม	สถาบันฯ	ได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจน	โดยการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารทุกระดับ	ในการบริหาร

กิจการของสถาบันฯ	 โดยวางระบบการกำากับดูแลตนเองที่ดี	 และออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี

และเครื่องมือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม	 เช่น	 การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 และระบบหนังสือเวียน

อิเล็กทรอนิกส์	ทำาให้ประหยัดการใช้กระดาษ	ค่าจัดส่งไปรษณีย์	และประหยัดเวลาการปฏิบัติงาน	 	การจัดประชุม

ทางไกล	ระบบ	Video	Conference	ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม	และประหยัดเวลา	ทำาให้ผู้

บริหารในส่วนภูมิภาคมีเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่มากขึ้น	

	 	 	 	 	 3)	 หลักการตอบสนอง	 (Responsiveness)	 มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน	

ปรับปรุงกฎ	 ระเบียบต่างๆ	 และการพัฒนาระบบกลไกการรับรู้ความคาดหวังความต้องการของผู้รับบริการมีระบบ

กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์	 มีการสำารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต	 ตลอดจน

การพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	 เช่น	 ระบบทะเบียนออนไลน์	 ระบบประชาสัมพันธ์

อิเล็กทรอนิกส์	ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น

	 	 	 	 	 4)	หลักความรับผิดชอบ	(Accountability)	ได้จัดทำาคำาสั่งมอบหมายภาระงานและหน้าที่

ความรับผิดชอบตามตำาแหน่งงาน	 เพื่อกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเพื่อการติดตามประเมินผล 

การปฏิบัติงาน	

	 	 	 	 	 5)	 หลักความโปร่งใส	 (Transparency)	 มีระบบและกลไกการตรวจสอบ	 โดยมีการจัดทำา

แผนการตรวจสอบประจำาปี	 และแผนการตรวจสอบระยะยาว	 โดยมีงานตรวจสอบภายใน	 เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

ที่ทำาหน้าที่บริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำาปรึกษา	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม	 

ความถูกต้อง	 เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน	 การปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 คำาสั่ง	 มติคณะรัฐมนตรีและ

นโยบายของส่วนราชการอย่างถูกต้อง	 การบริหารจัดการทรัพย์สินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดำาเนินงาน	ทั้งนี้	การตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำาคัญของผู้บริหารของสถาบัน	ที่ใช้ช่องทางการตรวจสอบ	ติดตาม	

ประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำาปีตามที่อธิการบดีเป็น	 ผู้เห็นชอบและอนุมัติ	 ครอบคลุม

ทุกส่วนราชการในสังกัด	 เป็นบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำากับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล	 โดย

กำาหนดให้งานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี	 เพื่อให้เกิดอิสระในการปฏิบัติงาน	 การรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ	 อธิการบดีรับทราบและเป็นผู้พิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจทราบและดำาเนินการ

ตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ	 มีกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 และอธิการบดีได้

พิจารณาให้เผยแพร่สรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน	 ให้ทุกส่วนราชการ	 และผู้บริหารทราบเพื่อใช้เป็น

แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล		

	 	 	 	 	 6)	 หลักการมีส่วนร่วม	 (Participation)	 เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร	 ทุกระดับ	 ได้มีส่วนร่วม 

แสดงความคิดเห็น	 ร่วมตัดสินใจ	 ในการบริหารงานของสถาบัน	 เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยน	 

ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 แนวทางการดำาเนินงาน	 อันจะนำาไปสู่การตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการที่ถูกต้อง	 เป็นที่

ยอมรับของทุกฝ่าย	โดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถาบัน	 (Inner)	อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	จัดประชุมผู้บริหาร

สถาบันและผู้บริหารสถานศึกษา	 อย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมดำาเนินการใน

กิจกรรม/โครงการต่างๆ	ของสถาบัน
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ผู้บริหารสถานศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมดําเนินการในกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ของสถาบัน 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการกระจายอํานาจให้ผู้บริหารทุกระดับ 
สามารถส่ังการได้ตามกรอบแนวทางและอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน           
และประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากร สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริหารทุกระดับในการบริหารหน่วยงานในความ
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กรในภาพรวมได้เป็นอย่างดี   

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ข้าพเจ้า บริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสําคัญ มีกลไกการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการสอบ
หาข้อเท็จจริง การกล่าวโทษ การพิจารณาความผิด และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ให้ความเป็นธรรม มีการ
ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายให้ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือความเสมอภาค              
ผ่านระบบการคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อที่หลากหลาย โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทราบทั่วกันผ่านเว็บไซต์ ให้โอกาส
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในสถาบัน 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีกระบวนการหาข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
และมีระบบตัวแทนบุคคลเป็นกรรมการหรือคณะทํางานชุดต่าง ๆ มีการขอฉันทามติในการพิจารณาเรื่องท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น การสรรหาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ    

นอกจากนี้ ยังมีการกระจายอํานาจให้ผู้บริหารทุกระดับ สามารถสั่งการได้ตามกรอบแนวทางและ
อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากร สร้างความ
เชื่อม่ันให้ผู้บริหารทุกระดับในการบริหารหน่วยงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย            
ขององค์กรในภาพรวมได้เป็นอย่างดี 

5.2 การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5.2.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถาบันฯ ได้นําการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลัก

ความรับผิดชอบของบุคลากร ซ่ึงสถาบันฯ ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของสถาบันนําระบบ PDCA มาใช้ใน
การบริหารจัดการของทุกกระบวนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถาบัน 
โดยบุคลากรทุกหน่วยงานจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
หลัก PDCA อาทเิช่น กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

P : Plan  = การวางแผน 
D : Do = การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
C : Check = ตรวจสอบ / ประเมินผลและนําผล 
  ประเมินมาวิเคราะห์ 
A : Action = นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 

	 	 	 	 	 7)	 หลักการกระจายอำานาจ	 (Decentralization)	 มีการกระจายอำานาจให้ผู้บริหารทุกระดับ 

สามารถสั่งการได้ตามกรอบแนวทางและอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 และ

ประหยัดทั้งเวลา	 และทรัพยากร	 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริหารทุกระดับในการบริหารหน่วยงานในความรับผิดชอบ

ให้มีประสิทธิภาพ	บรรลุเป้าหมายขององค์กรในภาพรวมได้เป็นอย่างดี		

	 	 	 	 	 8)	หลักนิติธรรม	 (Rule	of	 Law)	ข้าพเจ้า	บริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ	 

ข้อบังคับ	และกฎระเบียบ	ที่เกี่ยวข้อง	อย่างเคร่งครัด	ด้วยความเป็นธรรม	เสมอภาค	ไม่เลือกปฏิบัติ	และเป็นรูปธรรม

อย่างชัดเจน	 คำานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เป็นสำาคัญ	 มีกลไกการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการ

สอบหาข้อเท็จจริง	การกล่าวโทษ	การพิจารณาความผิด	และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์	ให้ความเป็นธรรม	มีการ

ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	

	 	 	 	 	 9)	 หลักความเสมอภาค	 (Equity)	 มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อความเสมอภาค														

ผ่านระบบการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อที่หลากหลาย	 โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทราบทั่วกันผ่านเว็บไซต์	 ให้โอกาส 

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในสถาบัน

	 	 	 	 	 10)		 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ	 (Consensus	 Oriented)	 มีกระบวนการหาข้อคิดเห็นจาก 

ผู้เกี่ยวข้องและมีระบบตัวแทนบุคคลเป็นกรรมการหรือคณะทำางานชุดต่างๆ	 มีการขอฉันทามติในการพิจารณา 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การสรรหาตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา	 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลและ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ			

	 นอกจากนี้	 ยังมีการกระจายอำานาจให้ผู้บริหารทุกระดับ	 สามารถสั่งการได้ตามกรอบแนวทางและอำานาจ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	และประหยัดทั้งเวลา	และทรัพยากร	สร้างความเชื่อมั่น

ให้ผู้บริหารทุกระดับในการบริหารหน่วยงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ	 บรรลุเป้าหมาย	 ขององค์กรใน

ภาพรวมได้เป็นอย่างดี

  5.2 การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   5.2.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 	 	 	 	 สถาบันฯ	 ได้นำาการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ	 (PDCA)	 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและ

หลักความรับผิดชอบของบุคลากร	ซึ่งสถาบันฯ	ได้กำาหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของสถาบันนำาระบบ	PDCA	มาใช้

ในการบริหารจัดการของทุกกระบวนการทำางาน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถาบัน	

โดยบุคลากรทุกหน่วยงานจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตามหลัก	PDCA	อาทิเช่น	กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ	ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 P	:	Plan		 	 =	 การวางแผน

	 D	:	Do	 	 	 =	 การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

	 C	:	Check		 =	 ตรวจสอบ	/	ประเมินผลและนำาผล

	 	 	 	 	 	 ประเมินมาวิเคราะห์

	 A	:	Action		 =	 นำาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
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   5.2.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 

	 	 	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการให ้

การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	 ทั้งนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์-คีตศิลป์	 และทัศนศิลป์	 รวมถึงการจัดการเรียนการสอน

วิชาพื้นฐานทั่วไป	 การบริหารงานของสถาบันฯ	 จึงต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างการบริหารงานวิชาการที่มี

ลักษณะเฉพาะ	กับการบริหารสถาบันทางการศึกษาทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	รวมทั้งการบริหารงานวิจัยเพื่อ

การเสาะแสวงหาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและนำาไปใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนต่อไป

	 	 	 	 	 การจัดการความรู้	 เป็นการจัดการเพื่อให้	 ครู	 บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

ที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา	 ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน		

การจัดกิจกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	 สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งก็	 คือ	 เป็นฐาน 

องค์ความรู้หลักในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่โดยการถ่ายโอนความรู้	 ประสบการณ์ในการทำางานของคนรุ่นเดิมไป

สู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อประสิทธิภาพโดยรวมในการดำาเนินกิจกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องในการดำาเนิน

การจัดการความรู้ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 มุ่งเน้นที่จะรวบรวมมวลสรรพสิ่งที่มีอยู่รอบตัว	 ซึ่งอยู่ในตัวของ

บุคลากรที่เป็นทั้งความรู้	 ทั้งประสบการณ์	 ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือประสบการณ์ของกลุ่ม	 นำามา

จัดสรรจัดลำาดับเพื่อให้เกิดองค์ความรู้	นำาไปเผยแพร่	เพื่อสร้างประโยชน์โดยรวมในภาพลักษณ์ต่างๆ	

	 	 	 	 การจัดการความรู้	 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์	สามารถวางแนวทางการจัดการความรู้ตามลำาดับขั้นตอน	ได้ดังนี้

	 1.	 การสร้างวิสัยทัศน์เก่ียวกับความรู้	 สร้างวิสัยทัศน์ความรู้ของสถานศึกษา	 เพ่ือเป็นเข็มทิศในการจัดการ

ความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เช่น	 เสาะหาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษาของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดเก็บความรู้อย่างมีระบบ	รวมถึงการสืบค้นและนำามาใช้งาน

	 2.	 จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 การจัดการความรู้ต้องดำาเนินการ

เป็นทีมและเป็นระบบทั้งหน่วยงาน	ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของทีมในการจัดการความรู้

	 3.	 สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การสร้างบรรยากาศให้บุคลากร	หรือผู้ร่วมงานสามารถหา

ประสบการณ์ตรงสำาหรับใช้ในการทำางาน	 โดยเน้นที่ความรู้จากประสบการณ์ตรง	 เช่น	 การศึกษาดูงาน	 การอบรม

สัมมนา	การฝึกปฏิบัติ

	 4.	 พัฒนารูปแบบการทำางาน	 พัฒนารูปแบบการทำางานที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพของงาน	 ควบคู่			

ไปกับการจัดการความรู้

	 5.	 จัดโครงสร้างส่งเสริมการผสมผสานการทำางานร่วมกัน	 จัดโครงสร้างให้มีการสอดประสานการทำางาน

ร่วมกัน	เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	ยึดหลักการกระจายอำานาจหน้าที่ของการทำางาน	ให้มีความเป็นอิสระอย่างพอเพียงต่อ

การปฏิบัติงานเพื่อสร้างวิธีปฏิบัติที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของงานในแต่ละหน่วยงานย่อย			โดยมีเป้าหมาย

อันเดียวกัน

	 6.	 สร้างเครือข่ายความรู้	เช่น	

	 	 6.1	 การมีระบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	และตรวจสอบความก้าวหน้าของความรู้ในด้านต่างๆ

	 	 6.2	 การสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการแลกเปลี่ยนหมุนเวียน

ข้อมูล

	 7.	 ระบบการตรวจสอบการทำางาน	 จัดให้มีระบบการตรวจสอบกระบวนการทำางานภายในหน่วยงาน	

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	และการปลูกฝังแนวคิด

วิธีการทำางาน
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  6.2 การสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแลกเปลี่ยนหมุนเวียน
ข้อมูล 
 7. ระบบการตรวจสอบการทํางาน จัดให้มีระบบการตรวจสอบกระบวนการทํางานภายในหน่วยงาน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังแนวคิด
วิธีการทํางาน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เห็นความสําคัญและความจําเป็นดังกล่าว จึงได้ดําเนินการจัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   เพ่ือสนองนโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการความรู้ของบุคลากร การนําแก่นความรู้และกระบวนการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้สนับสนุนทุนการ
จัดการความรู้ให้กับสํานักงานอธิการบดี ทุกคณะและวิทยาลัย เพ่ือให้  การดําเนินการจัดการความรู้ที่เหมาะสม 
กับแต่ละหน่วยงาน โดยได้ดําเนินการการจัดการความรู้ 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน  
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 81 เรื่อง และยังจัดสรรงบประมาณเรื่องละ 10,000 บาท 
  

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
กิจกรรมที ่1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ 

                 โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดการความรู้ และนําไปดําเนินการ
ตามข้ันตอนการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์ความรู้ด้านการศึกษาของ
บุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือกระตุ้นความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายใน
ตนเองของบุคลากร ส่งผลต่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ของสังคม และเป็นที่
ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของบุคลากรด้านวิชาการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม  2558  ณ โรงละครวังหน้า ห้องประชุม ๑ และ ๒ 
อาคารอํานวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

   

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เห็นความสำาคัญและความจำาเป็นดังกล่าว	จึงได้ดำาเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการการจัดการความรู้			ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559			เพื่อสนองนโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในเร่ืองการจัดการความรู้ของบุคลากร	การนำาแก่นความรู้และกระบวนการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ 

ในการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ได้สนับสนุนทุนการ

จัดการความรู้ให้กับสำานักงานอธิการบดี	ทุกคณะและวิทยาลัย	เพื่อให้	การดำาเนินการจัดการความรู้ที่เหมาะสม

กับแต่ละหน่วยงาน	โดยได้ดำาเนินการการจัดการความรู้	4	ด้าน	ซึ่งได้แก่	ด้านการวิจัย	ด้านการเรียนการสอน	

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน	รวมทั้งสิ้น	81	เรื่อง	และยังจัดสรรงบประมาณเรื่องละ	10,000	บาท	

 

  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์

																	โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดการความรู้	 และนำาไปดำาเนินการ

ตามขั้นตอนการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่ององค์ความรู้ด้านการศึกษาของ

บุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายใน

ตนเองของบุคลากร	 ส่งผลต่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ	 สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ของสังคม	 และเป็นที่

ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ	 และเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของบุคลากรด้านวิชาการของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดขึ้นในระหว่างวันที่	29	–	30	ตุลาคม		2558		ณ	โรงละครวังหน้า	ห้องประชุม	1	และ	2	อาคาร

อำานวยการ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	(วังหน้า)
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  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรม

ที่  2  การนำาเสนอผลการจัดการความรู้

 					 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การจัดการความรู้	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการวิจัย				

ด้านการเรียนการสอน	 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร	ส่งผลต่อการสร้างงานที่

มีคุณภาพ	สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ของสังคม	และเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการวิจัย	ด้านการเรียนการสอน	

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน	 และเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

จัดขึ้นในระหว่างวันที่	5	สิงหาคม		2559		ณ		โรงละครวังหน้า		สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 	 ซึ่งแต่ละวิทยาลัย/คณะ	รวมถึงสำานักงานอธิการบดี	ต้องดำาเนินการจัดการความรู้	7	ขั้นตอน	เริ่มจาก

การค้นหาความรู้	 การสร้างและแสวงหาความรู้	 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ	การประมวลและกลั่นกรอง	การเข้าถึง

ความรู้	 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้	 และการเรียนรู้	 ซึ่งผลที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวมาจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของบุคลากรที่ทำางานในประเด็นที่สนทนาหรือในหน้าที่ใกล้เคียงทั้งสิ้น	 ซึ่งนอกจากจะให้ความสำาคัญกับ 

การจัดการความรู้แล้ว	 ยังให้ความสำาคัญกับการเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นดังที่ปรากฏในเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป์	 ได้เชิญบุคลากรที่ร่วมโครงการการจัดการความรู้มานำาเสนอผลงานการจัดการความรู้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

ความรู้ระหว่างบุคลากร	 มีการให้รางวัลผลงานที่จัดการและรวบรวมประเด็นความรู้ได้ดี	 โดยจัดเก็บเป็นเอกสาร

อย่างมีระบบ	 และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้	 ความสามารถในการจัดการความรู้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีมาปฏิบัติจริง	และได้มีการจัดการประกวดบทความ

การจัดการองค์ความรู้	 เพื่อการกำาหนดมาตรฐานตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันอันจะก่อให้เกิด

การสร้างแรงจูงใจ	 กระตุ้นให้ครู	 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำาคัญและคุณค่าของการ

รวบรวมองค์ความรู้	 ทางด้านการเรียนการสอน	 การวิจัย	 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสายสนับสนุน	 ปรากฏผลการ

ตัดสิน	ดังนี้

 1. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน

	 	 1.1	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	เรื่อง	เทคนิคการสอนรำาเพลงช้า	-	เพลงเร็ว	ได้อันดับ	1

	 	 1.2	วิทยาลัยช่างศิลป	เรื่อง	การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต	ได้อันดับ	2

	 	 1.3	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	เรื่อง	เทคนิคการสอนปี่พาทย์	ได้อันดับ	3

	 	 1.4	 คณะศิลปวิจิตร	เรื่อง	ด้านทักษะการวาดเส้น	ได้	ชมเชย

   
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กิจกรรมที่  2  การน าเสนอผลการจัดการความรู้ 

                            โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การวิจัย    ด้านการเรียนการสอน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เพ่ือกระตุ้นความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร ส่งผลต่อ
การสร้างงานที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ของสังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการวิจัย ด้านการ
เรียนการสอน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน และเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม  2559  ณ  โรงละครวังหน้า  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ซ่ึงแต่ละวทิยาลยั/คณะ รวมถึงสํานักงานอธิการบดี ต้องดําเนินการจัดการความรู้ 7 ข้ันตอน เร่ิมจากการ
ค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรอง การเข้าถึง
ความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ ซึ่งผลที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวมาจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรที่ทํางานในประเด็นที่สนทนาหรือในหน้าที่ใกล้เคียงทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความสําคัญกับการ
จัดการความรู้แล้ว ยังให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นดังที่ปรากฏในเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ได้เชิญบุคลากรที่ร่วมโครงการการจัดการความรู้มานําเสนอผลงานการจัดการความรู้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างบุคลากร มีการให้รางวัลผลงานที่จัดการและรวบรวมประเด็นความรู้ได้ดี  โดยจัดเก็บเป็นเอกสาร
อย่างมีระบบ และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความรู้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีมาปฏิบัติจริง  และได้มีการจัดการประกวด
บทความการจัดการองค์ความรู้ เพ่ือการกําหนดมาตรฐานตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันอันจะ
ก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่า
ของการรวบรวมองค์ความรู้ ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสายสนับสนุน 
ปรากฏผลการตัดสิน ดังนี้ 

1. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน 
1.1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงช้า - เพลงเร็ว ได้อันดับ 1 
1.2 วิทยาลัยช่างศิลป เรื่อง การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต ได้อันดับ 2 
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1.3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง เทคนิคการสอนปี่พาทย์ ได้อันดับ 3 
1.4 คณะศิลปวิจิตร เรื่อง ด้านทักษะการวาดเส้น ได้ ชมเชย 

2. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย 
2.1 คณะศิลปศึกษา เรื่อง กระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียน ในการเรียนรู้ทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  ได้

อันดับ 1 
2.2 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์นานาชาติเพ่ือต้อนรับอาคันตุกะ ได้

อันดับ 2 
2.3 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาเซียน ได้อันดับ 3 
2.4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรื่อง การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษา วิทยาลัย

นาฏศิลปจันทบุรี ได้ชมเชย 
3. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เรื่อง กลวิธีการเดี่ยวระนาดเอกสองรางตามแนวศิลปินต้นแบบ อาจารย์นัฐ
พงศ์  โสวัตร ได้อันดับ 1 

3.2 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การทําโหวด ได้อันดับ 2 
3.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เรื่อง กลองยาวสุโขทัย ได้ชมเชย 
3.4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครู (ฤาษี) หนังตะลุง ได้ชมเชย 
3.5 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง วิธีการเชิดเบิกหน้าพระหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี ได้

ชมเชย 
3.6 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เรื่อง อนุรักษ์สืบสานดนตรีปี่แก้ว ได้ชมเชย 

4. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านสายสนับสนุน 
4.1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ได้อันดับ 1 
4.2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เรื่อง การทํางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ ได้อันดับ 2 
4.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการให้บริการที่ดี ได้อันดับ 3 
4.4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการรถส่วนกลางของงานยานพาหนะ

เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ได้ ชมเชย 

 

   

 2.  ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย

	 	 2.1	 คณะศิลปศึกษา	 เรื่อง	 กระบวนการการทำาวิจัยในชั้นเรียน	 ในการเรียนรู้ทางวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพ		ได้อันดับ	1

	 	 2.2		คณะศิลปนาฏดุริยางค์	เรื่อง	เทคนิคการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์นานาชาติเพื่อต้อนรับอาคันตุกะ	

ได้อันดับ	2

	 	 2.3		วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	เรื่อง	การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาเซียน	ได้อันดับ	3

	 	 2.4		วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	 เรื่อง	 การดำาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษา	

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	ได้ชมเชย

 3. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 	 3.1		คณะศิลปนาฏดุริยางค์	 เรื่อง	 กลวิธีการเดี่ยวระนาดเอกสองรางตามแนวศิลปินต้นแบบ	 อาจารย์ 

นัฐพงศ์		โสวัตร	ได้อันดับ	1

	 	 3.2	 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	เรื่อง	การทำาโหวด	ได้อันดับ	2

	 	 3.3		วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	เรื่อง	กลองยาวสุโขทัย	ได้ชมเชย

	 	 3.4		วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	เรื่อง	เทคนิคการเชิดรูปครู	(ฤาษี)	หนังตะลุง	ได้ชมเชย

	 	 3.5		วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี	 เรื่อง	 วิธีการเชิดเบิกหน้าพระหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์	 จังหวัดสิงห์บุรี	

ได้ชมเชย

	 	 3.6		วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	เรื่อง	อนุรักษ์สืบสานดนตรีปี่แก้ว	ได้ชมเชย

 4. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านสายสนับสนุน

	 	 4.1		วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี	เรื่อง	การเดินทางไปราชการต่างประเทศ	ได้อันดับ	1

	 	 4.2		วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	เรื่อง	การทำางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ	ได้อันดับ	2

	 	 4.3		วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	เรื่อง	การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการให้บริการที่ดี	ได้อันดับ	3

	 	 4.4	 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	 เร่ือง	 การพัฒนากระบวนการให้บริการรถส่วนกลางของงานยานพาหนะ 

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ	ได้	ชมเชย
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- โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายการจัดการความรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการพลศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
บริการองค์ความรู้ด้านต่างๆ สู่สาธารณชนและเป็นเวทีให้ผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ซึ่งได้ดําเนินโครงการ
ประชุมเครือขา่ยการจัดการความรู้ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑” (Community 
of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ในระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็น
จํานวนมาก และได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1. ได้รางวัลบทความดีเด่น ประเภทอาจารย์และบุคลากร “เหรียญเงิน” ให้แก่  ดร.เขม  
สุขไกร และ นายดิสวัฒน์ ภาคฐิน เรื่อง รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ของวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

2. ได้รางวัลบทความดีเด่น ประเภทอาจารย์และบุคลากร  ให้แก่ นางเกษร เอมโอด  
 เรื่อง เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย    ของวิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย 

3. ได้รางวัลบทความดีเด่น ประเภทอาจารย์และบุคลากร  ให้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น   
เรื่อง เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ    ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

4. บทความของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงเล่มบทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชน 
นักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรษท่ี ๒๑" จํานวน ๑๑ เรื่อง 

 5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เข้านําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ประเภทอาจารย์และ
บุคลากร จํานวน 11 เรื่อง 
 

  - โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็น

เครือข่ายการจัดการความรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการพลศึกษา	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

บริการองค์ความรู้ด้านต่างๆ	 สู่สาธารณชนและเป็นเวทีให้ผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน	 ซึ่งได้ดำาเนินโครงการ

ประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้	 เรื่อง	“ชุมชนนักปฏิบัติ	สู่การจัดการความรู้	 ในศตวรรษที่	21”	 (Community	

of	Practice	for	Knowledge	Management	in	the	21st	century)	ในระหว่างวันที่	2	–	5	กุมภาพันธ์	2559	 

ณ	 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว	 จังหวัดเชียงใหม่และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เข้าร่วมฟังการสัมมนา

เป็นจำานวนมาก	 และได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี	 (Good	 Practices)	 โครงการประชุมสัมมนา 

เครือข่ายการจัดการความรู้	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 	 	 1.	 ได้รางวัลบทความดีเด่น	ประเภทอาจารย์และบุคลากร	“เหรียญเงิน”	ให้แก่		ดร.เขม	สุขไกร	

และ	 นายดิสวัฒน์	 ภาคฐิน	 เรื่อง	 รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ของวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช	

	 	 	 2.		ได้รางวัลบทความดีเด่น	ประเภทอาจารย์และบุคลากร	ให้แก่	นางเกษร	เอมโอด	เรื่อง	เทคนิค

การสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	ของวิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย

	 	 	 3.		ได้รางวัลบทความดีเด่น	 ประเภทอาจารย์และบุคลากร	 ให้แก่	 นายณรงค์ฤทธิ์	 คงปิ่น	 

เรื่อง	เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ	ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

	 	 	 4.		บทความของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้ลงเล่มบทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี	 “ชุมชน 

นักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรษที่	21”	จำานวน	11	เรื่อง

	 	 	 5.		สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้เข้านำาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์	ประเภทอาจารย์และบุคลากร	

จำานวน	11	เรื่อง
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5.2.3 การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดสรรทุนการศึกษาเพ่ืออุดหนุน

การศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้  

ในระดับปริญญาเอกจํานวน 6 ราย ดังนี้ 

1. นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล สังกัด สํานักงานอธิการบดี 
2. นางสาวธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง สังกัด คณะศิลปศึกษา 
3. นางสาวขวัญใจ คงถาวร สังกัด คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
4. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ สังกัด สํานักงานอธิการบดี 
5. นายสรายุทธ จันทรสมบัติ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
6. ว่าที่ร้อยตรีลิ่วเมฆา อุ่นฤทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

 
ระดับปริญญาโท จํานวน 9 ราย ดังนี้ 

1. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
2. นายชานนท์ พรมเสือ สังกัด สํานักงานอธิการบดี 
3. นางสุจิตตรา มินา สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
4. นายเอกชัย แสงแก้ว สังกัด สํานักงานอธิการบดี 
5. นางสาวขนิษฐา ภูมิโคกรักษ์ สังกัด สํานักงานอธิการบดี 
6. นายคมสัน จุลนวล สังกัด สํานักงานอธิการบดี 
7. นางสาวธีรดา มโนสุจริต สังกัด สํานักงานอธิการบดี 
8. นางสาวนันทิกา แก้วปัญญา คณะศิลปวิจิตร 
9. นายชูเกียรติ สุทิน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู 

วิทยฐานะเดิม วิทยฐานะใหม่ จ านวน (คน) 
คร ู ครูชํานาญการ 10 
ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ 15 
ครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ - 
ผอ.ชํานาญการพิเศษ ผอ.เชี่ยวชาญ - 

 

 

   5.2.3 การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

	 	 	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อ

อุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท	และปริญญาเอก	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ดังนี้	

ในระดับปริญญาเอกจำานวน	6	ราย	ดังนี้

	 1.	 นายทวีวัฒน์	จิตติเวทย์กุล	สังกัด	สำานักงานอธิการบดี

	 2.	 นางสาวธัญญาลักษณ์	ใจเที่ยง	สังกัด	คณะศิลปศึกษา

	 3.	 นางสาวขวัญใจ	คงถาวร	สังกัด	คณะศิลปนาฏดุริยางค์

	 4.	 นายเฉลิมชัย	ภิรมย์รักษ์	สังกัด	สำานักงานอธิการบดี

	 5.	 นายสรายุทธ	จันทรสมบัติ	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

	 6.	 ว่าที่ร้อยตรีลิ่วเมฆา	อุ่นฤทธิ์	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

	 	 ระดับปริญญาโท	จำานวน	9	ราย	ดังนี้

	 1.	 ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา	หมื่นแสวง	สังกัด	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

	 2.	 นายชานนท์	พรมเสือ	สังกัด	สำานักงานอธิการบดี

	 3.	 นางสุจิตตรา	มินา	สังกัด	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

	 4.	 นายเอกชัย	แสงแก้ว	สังกัด	สำานักงานอธิการบดี

	 5.	 นางสาวขนิษฐา	ภูมิโคกรักษ์	สังกัด	สำานักงานอธิการบดี 

	 6.	 นายคมสัน	จุลนวล	สังกัด	สำานักงานอธิการบดี

	 7.	 นางสาวธีรดา	มโนสุจริต	สังกัด	สำานักงานอธิการบดี

	 8.	 นางสาวนันทิกา	แก้วปัญญา	คณะศิลปวิจิตร

	 9.	 นายชูเกียรติ	สุทิน	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

การเลื่อนระดับของบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับเดิม ระดับใหม่ จ านวน (คน) 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ 1 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 2 

 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีดังนี้ 

  1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มเป้าหมาย  
คือ ข้าราชการครูผู้สอนด้านทัศนศิลป์จํานวน 98 ราย ดําเนินการระหว่างวันที่ วันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2558  
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ศาลายา และอาคารดุริยางค์ไทยชั้น 2 วิทยาลัยนาฏศิลป  งบประมาณ  
ที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน 170,622.55 บาท 

 2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนนาฏศิลป์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย ดนตรีและการ
แสดงพ้ืนบ้าน และศิลปสากล) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มเป้าหมายคือ  ครูผู้สอนวิชาชีพเฉพาะ นาฏศิลป์ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย ดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน และศิลปสากล) จํานวน 300 รา ย เป็น
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใน ดําเนินการโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี 1. ตึกละคร 
สถานที่จัดโครงการคือ อาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป อาคารดุริยางค์ไทย ชั้น 1 และชั้น 2 วิทยาลัย  
นาฏศิลป ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 งบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน  630,279.05 บาท 

 3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 6 เดือน 
จํานวน 39 ราย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินการ
ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
งบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน  326,000 บาท 

 4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 6 เดือน 
จํานวน 3 ราย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินการ
ระหว่างวันที่ วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัด
ระยอง งบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน  25,192 บาท 

  5. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มเป้าหมายคือ  
ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจําที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 

การเลื่อนระดับของบุคลากรทางการศึกษา

การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีดังนี้

	 1.		โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	กลุ่มเป้าหมาย

คือ	ข้าราชการครูผู้สอนด้านทัศนศิลป์จำานวน	98	ราย	ดำาเนินการระหว่างวันที่	วันที่	26-27	พฤศจิกายน	2558	

ณ	ห้องประชุมชั้น	5	สำานักงานอธิการบดี	ศาลายา	และอาคารดุริยางค์ไทยชั้น	2	วิทยาลัยนาฏศิลป		งบประมาณ

ที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน	170,622.55	บาท

	 2.	 โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนนาฏศิลป์	 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย	 ดนตรีและ 

การแสดงพื้นบ้าน	และศิลปสากล)	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	กลุ่มเป้าหมายคือ		ครูผู้สอนวิชาชีพเฉพาะ	นาฏศิลป์	

(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย	 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	 และศิลปสากล)	 จำานวน	 300	 ราย	 เป็น

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใน	 ดำาเนินการโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	 สำานักงานอธิการบดี	 1.	 ตึกละคร	

สถานที่จัดโครงการคือ	 อาคารดุริยางค์สากล	 วิทยาลัยนาฏศิลป	 อาคารดุริยางค์ไทย	 ชั้น	 1	 และชั้น	 2	 วิทยาลัย

นาฏศิลป	ระหว่างวันที่	17-18	ธันวาคม	2558	งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน		630,279.05	บาท

	 3.	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี	รุ่นที่	1	กลุ่มเป้าหมายคือ	ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น	 ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ	 6	 เดือน	

จำานวน	39	ราย	เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	ดำาเนินการ

ระหว่างวันที่	25-29	มกราคม	2559	ณ	สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	และออโรร่า	รีสอร์ท	จังหวัดกาญจนบุรี	

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน		326,000	บาท

	 4.	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี	รุ่นที่	2	กลุ่มเป้าหมายคือ	ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น	 ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ	 6	 เดือน	

จำานวน	 3	 ราย	 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 ดำาเนินการ

ระหว่างวันที่	วันที่	1-5	สิงหาคม	2559	ณ	สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	และบรุคไซด์	วัลเล่ย์	รีสอร์ท	จังหวัด

ระยอง	งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน		25,192	บาท

		 5.	 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 กลุ่มเป้าหมายคือ		

ข้าราชการ	บุคลากรทางการศึกษา	และลูกจ้างประจำาที่จะเกษียณอายุราชการ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	จำานวน	

150	คน	ดำาเนินการ	ณ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	(วังหน้า)	วันที่	5	กันยายน	2559	งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน	

193,648.99	บาท

	 6.	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร	 เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ	 ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2559		กลุ่มเป้าหมายคือ	ข้าราชการ	และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร	จำานวน	84	คน	ดำาเนินการ	

ณ	ห้องประชุมชั้น	5	สำานักงานอธิการบดี	ศาลายา	วันที่	29	กุมภาพันธ์	-	1	มีนาคม	2559	งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน	

115,966	บาท

		 7.		โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ	 เป็นโครงการส่วนกลางเพื่อสนับสนุนบุคลากรฝ่ายต่างๆ	 เข้า

ร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 จัดสรรงบประมาณเพื่อ 

ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	จำานวน	

8	ราย	งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน	79,200	บาท	ดังนี้	
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	 	 7.1	การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร	รุ่นที่	29	หน่วยงานที่ดำาเนินการคือ	กรมประชาสัมพันธ์	

งบประมาณจำานวน	3,900	บาท

	 	 7.2		 โครงการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงาน	 เพื่อเลื่อนตำาแหน่งระดับชำานาญการ	หน่วยงานที่ดำาเนินการ

คือ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	งบประมาณจำานวน	4,000	บาท

		 	 7.3		 หลักสูตรการรักษาสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ	โปรแกรมสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ใส่ใจสุขภาพ	หน่วยงาน

ที่ดำาเนินการคือ	สำานักงาน	กพ	งบประมาณจำานวน	9,300	บาท

	 	 7.4		 หลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ	รุ่นที่	1/2559	หน่วยงานที่ดำาเนินการคือ	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	งบประมาณจำานวน	19,500	บาท

	 	 7.5	 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ	 หน่วยงานที่ดำาเนินการ	 คือ	

กรมบัญชีกลาง	งบประมาณจำานวน	77,000	บาท

	 8.	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำาลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงาน	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	กลุ่มเป้าหมายคือ	ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จำานวน	78	ราย	1.	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	(ศาลายา)	และอาคาร

นาวีภิรมย์	ตำาบลหัวหิน	อำาเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	วันที่	30-31	พฤษภาคม	2559	งบประมาณ

ที่ใช้ดำาเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน	201,767.01	บาท

		 9.	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 รูปแบบการปรับโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรา

กำาลังที่เหมาะสม	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	กลุ่มเป้าหมายคือ	ข้าราชการครู	และบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จำานวน	58	ราย	ดำาเนินการ	ณ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	(ศาลายา)	

และรอยัล	ริเวอร์แคว	รีสอร์ทแอนด์สปา	จังหวัดกาญจนบุรี	วันที่	19-20	สิงหาคม	2559	งบประมาณที่ใช้ดำาเนินการ

ทั้งสิ้นเป็นเงิน	138,730	บาท

	 10	 โครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 ข้าราชการครูและ 

บุคลกรทางการศึกษา	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 จำานวน	 50	 ราย	 วันที่	 25-26	 กุมภาพันธ์	 2559	 ดำาเนินการโดย 

กองบริการการศึกษา	ณ	ห้องประชุมชั้น	 5	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 (ศาลายา)	 งบประมาณที่ใช้ดำาเนินการทั้งสิ้น

เป็นเงิน	151,400	บาท

		 11.	 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 จำานวน	 80	 ราย	 วันที่	 2-3	 กันยายน	 2529	 ดำาเนินการโดย 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ณ	ห้องประชุมชั้น	 5	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 (ศาลายา)	 งบประมาณที่ใช้ดำาเนินการทั้งสิ้น

เป็นเงิน	90,000	บาท

	 12	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	 (e-bidding)	 และ

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 (e-market)	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์	จำานวน	70	ดำาเนินการโดยฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	(ศาลายา)	

ราย	วันที่	2-3	ธันวาคม	2558	งบประมาณที่ใช้ดำาเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน	70,000	บาท
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		 13.	 โครงการอบรมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้	 ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยง	 ในการเกิดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ	กลุ่มเป้าหมายคือ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จำานวน	

120	ราย	ดำาเนินการโดยฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	ณ	อาคารดุริยางค์ไทย	ชั้น	2	วิทยาลัยนาฏศิลป	วันที่	8-9	กันยายน	

2559	งบประมาณที่ใช้ดำาเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน	63,500	บาท

	 14.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จำานวน	50	ราย	ดำาเนินการโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์	ณ	สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์	(วังหน้า)	วันที่	14-15	ธันวาคม	2558	งบประมาณที่ใช้ดำาเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน	50,000	บาท

		 15.	 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จำานวน	80	ราย	ดำาเนินการโดยฝ่ายบริหารงานกลาง	วันที่	17-18	สิงหาคม	

2559	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	(ศาลายา)	งบประมาณที่ใช้ดำาเนินการทั้งสิ้น

เป็นเงิน	41,200	บาท	

		 16.	 	 โครงการจัดทำามาตรฐานกระบวนงาน	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จำานวน	100	ราย	ดำาเนินการโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา	และ	กพร.	วันที่	23-25	

มีนาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	(ศาลายา)	งบประมาณที่ใช้ดำาเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน	

114,000	บาท

  5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดการภายในองค์กร	

ที่สอดคล้องกับแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 พ.ศ.2555	 –	

2559	 (ฉบับปรับปรุงครั้ง	 ที่	 1)	 โดยได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความสำาคัญต่อการบริหารจัดการ	 ในการให้

บริการนักเรียน	นักศึกษา	ครู	อาจารย์	บุคลากรทางการศึกษา	และประชาชนทั่วไป	การพัฒนาระบบสารสนเทศได้

จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล	ที่มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสูง	ซึ่งการพัฒนาระบบได้จัดเก็บข้อมูลใน

ทุกด้านได้แก่	ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา	หลักสูตร	บุคลากร	การเงิน	งบประมาณ	และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	

เป็นต้น	 ดังนั้น	 เพื่อช่วยให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ	 สำาหรับการบริหารจัดการและนำามาใช้ในการตัดสินใจ

สำาหรับการผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง	 โดยได้มีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศสำาหรับการบริหารงานภายในองค์กรและการให้บริการประชนและผู้สนใจทั่วไป	 สามารถ

เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศต่างๆของสถาบันฯ		โดยผ่านช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	ได้ดังนี้
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  16.  โครงการจัดทํามาตรฐานกระบวนงาน กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน 100 ราย ดําเนินการโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา และ กพร. วันที่ 23-25 
มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน 
114,000 บาท 

5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  
           สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานจัดการภายในองค์กร  
ที่สอดคล้องกับแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2555 – 
2559 (ฉบับปรับปรุงครั้ง ที่ 1) โดยได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการบริหารจัดการ ในการ
ให้บริการนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ได้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล ที่มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสูง ซึ่งการพัฒนาระบบได้จัดเก็บข้อมูล
ในทุกด้านได้แก่ ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร การเงิน งบประมาณ และองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ สําหรับการบริหารจัดการและนํามาใช้
ในการตัดสินใจสําหรับการผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานภายในองค์กรและการให้บริการประชนและผู้สนใจทั่วไป สามารถ
เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศต่างๆของสถาบันฯ  โดยผ่านช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ดังนี้ 

       1. ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ซ่ึงเป็นระบบที่ให้บริการนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง 
ในการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา และตรวจสอบผลการศึกษา โดยสามารถเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ 
http://registra.bpi.ac.th

 

	 	 1.		ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา	 ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการนักเรียน	 นักศึกษา	 และ 

ผู้ปกครอง	ในการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา	และตรวจสอบผลการศึกษา	โดยสามารถเข้าใช้บริการที่

เว็บไซต์	http://registra.bpi.ac.th

	 	 2.		ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ		เป็นระบบที่ให้บริการ	ยืม-	คืน	หนังสือและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ	ผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต	 ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกในระบบดังกล่าวได้	 โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่

เว็บไซต์	http://ulibm.bpi.ac.th

2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  เป็นระบบที่ให้บริการ ยืม- คืน หนังสือและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกในระบบดังกล่าวได้ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://ulibm.bpi.ac.th  
 

 

3.  ระบบสืบค้นข้อมูลศูนย์รักษ์ศิลป์  เป็นระบบที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจัดเก็บเป็นองค์ความรู้
ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยผู้สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้
บริการได้ที่เว็บไซต์ http://www.artccenter.com 
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2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  เป็นระบบที่ให้บริการ ยืม- คืน หนังสือและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกในระบบดังกล่าวได้ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://ulibm.bpi.ac.th  
 

 

3.  ระบบสืบค้นข้อมูลศูนย์รักษ์ศิลป์  เป็นระบบที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจัดเก็บเป็นองค์ความรู้
ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยผู้สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้
บริการได้ที่เว็บไซต์ http://www.artccenter.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

	 	 3.	 ระบบสืบค้นข้อมูลศูนย์รักษ์ศิลป์		เป็นระบบที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ	ซึ่งจัดเก็บเป็นองค์

ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์	ดุริยางคศิลป์	ทัศนศิลป์	และด้านศิลปวัฒนธรรม		โดยผู้สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถ

เข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์	http://www.artccenter.com

	 	 4.	 ระบบจองตั๋วการแสดงออนไลน์	 เป็นระบบที่ให้บริการการจัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดง 

ด้านทัศนศิลป์	 และกิจกรรมการแสดงต่างๆ	 ทั้งของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงาน

ภายนอก	 ประชาชนและผู้ที่สนใจรับชมชุดกิจกรรมการแสดงของโรงละครวังหน้า	 สามารถจองที่นั่งการแสดงได้

ผ่านระบบเว็บไซต์	www.wangnatheater.com

4. ระบบจองตั๋วการแสดงออนไลน์  เป็นระบบที่ให้บริการการจัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงด้านทัศนศิลป์ 
และกิจกรรมการแสดงต่างๆ  ทั้งของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานภายนอก 
ประชาชนและผู้ที่สนใจรับชมชุดกิจกรรมการแสดงของโรงละครวังหน้า สามารถจองที่นั่งการแสดงได้ผ่านระบบ
เว็บไซต์ www.wangnatheater.com 

 

5. ระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  เป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงาน  โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ที่
ความสนใจเกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยสามารถเข้าชมข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ 
http://www.bpi.ac.th 
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	 	 5.	 ระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์	 เป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 การบริหารงาน	 โครงการและ

กิจกรรมต่างๆ	 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอก	 ที่ความสนใจเกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 โดยสามารถเข้าชมข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	 

ได้ทางเว็บไซต์	http://www.bpi.ac.th

	 	 6.	 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย	 เป็นระบบที่จัดเก็บองค์ความรู้ประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 ประเภทงานวิจัย 

งานสร้างสรรค์	 และการจัดการความรู้	 ซึ่งระบบดังกล่าวได้ให้บริการแก่	 นักเรียน	 นักศึกษา	 บุคลากรของ 

หน่วยงาน	 รวมถึงประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป	 สามารถที่จะเข้ามาสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ประเภทต่างๆ	 ได้ที่ทาง

เว็บไซต์	http://rdedu.bpi.ac.th/research

4. ระบบจองตั๋วการแสดงออนไลน์  เป็นระบบที่ให้บริการการจัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงด้านทัศนศิลป์ 
และกิจกรรมการแสดงต่างๆ  ทั้งของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานภายนอก 
ประชาชนและผู้ที่สนใจรับชมชุดกิจกรรมการแสดงของโรงละครวังหน้า สามารถจองที่นั่งการแสดงได้ผ่านระบบ
เว็บไซต์ www.wangnatheater.com 

 

5. ระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  เป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงาน  โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ที่
ความสนใจเกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยสามารถเข้าชมข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ 
http://www.bpi.ac.th 

 
 

 
6. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นระบบที่จัดเก็บองค์ความรู้ประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทงานวิจัยงาน

สร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ ซึ่งระบบดังกล่าวได้ให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน 
รวมถึงประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถที่จะเข้ามาสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ประเภทต่างๆ ได้ที่ทางเว็บไซต์ 
http://rdedu.bpi.ac.th/research 

 
 

7. ระบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศออนไลน์  เป็นระบบที่ให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือประเมินว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบมาก
น้อยเพียงใด รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าประเมินระบบสารเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ทาง
เว็บไซต์  www.bpi.ac.th/pramern.htm 
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	 	 7.	 ระบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศออนไลน์	 เป็นระบบที่ให้ผู ้ใช้บริการประเมิน

ความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 เพื่อประเมินว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ

ระบบมากน้อยเพียงใด	 รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ	 ที่ต้องการให้หน่วยงานปรับปรุง	 แก้ไข	 และพัฒนาระบบสนเทศ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าประเมินระบบสารเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้ทาง

เว็บไซต์		www.bpi.ac.th/pramern.htm 

 

8. โครงสร้างระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   ซึ่งเป็นโครงสร้างการให้บริการ
ระบบสารสนเทศ   และการบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ จากการบริการงานส่วนกลางไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
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	 	 8.	 โครงสร้างระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต			ซึ่งเป็นโครงสร้างการ

ให้บริการระบบสารสนเทศ			และการบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์	จากการบริการงานส่วนกลางไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค	เว็บไซต์		www.bpi.ac.th/pramern.htm
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สรุปผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2558 – 2562 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

	 ผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 พ.ศ.	 2558	 –	 2562	 ประจำาปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	2559	มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.  พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์	คีตศิลป์และช่างศิลป์	ให้มีคุณภาพ	และ 

	 	 	 	 	 มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

 1.1 การผลิตผู้สำาเร็จการศึกษา

	 	 สถาบันฯ	 ได้ดำาเนินการการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์และทัศนศิลป์	 โดยได้

ผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	จำานวนทั้งหมด	2,904	คน	ประกอบด้วย

	 	 -	 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน		 จำานวน	 2,118		 คน

	 	 -		 ระดับอาชีวศึกษา		 จำานวน	 242	 คน

	 	 -		 ระดับอุดมศึกษา	 จำานวน	 544	 คน

 1.2 การปรับปรุงหลักสูตร

	 	 สถาบันฯ	ได้ดำาเนินการปรับปรุงหลักสูตร	จำานวน	3	หลักสูตร	ได้แก่	

	 	 1)	 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	

	 	 2)	 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

	 	 3)	 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต	ตามกรอบคุณมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552

 1.3 การอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21

	 	 สถาบันฯ	ได้ดำาเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้นักเรียน	นักศึกษา	ให้สามารถดำารงชีวิตในศตวรรษ

ที่	21	ดังนี้

	 	 1)		โครงการ”เรียนรู้ทักษะการสื่อสารรู้เท่าทันเทคโนโลยี

	 	 2)		โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่	21

	 	 3)		โครงการศิลปะ	วัฒนธรรม	พัฒนศิลป์ต่อต้านยาเสพติดชีวิตสดใส

	 	 4)		โครงการแนะแนวทักษะอาชีพแก่นักเรียน	นักศึกษา

 1.4 การมอบทุนการศึกษา

สถาบันฯ	ได้ดำาเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน	นักศึกษา	จำานวน	3	ประเภททุน	ได้แก่

	 	 1)	ทุนเรียนดี	ศิลปะเด่น	 จำานวน	 519	 คน	

	 	 2)	ทุนผู้พิการ	และด้อยโอกาส		 จำานวน	 177	 คน

	 	 3)	ทุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำาหรับนักเรียน	นักศึกษา	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำานวน	438	คน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.		ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง	 งานวิจัย	 งานสร้างสรรค์	 งานนวัตกรรม	 องค์ความรู้ด้านศิลป 

	 	 	 	 	 วัฒนธรรม	เป็นที่ยอมรับและนำาไปตีพิมพ์หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

 2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม

	 	 สถาบันฯ	 ได้ดำาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง	 งานวิจัย	 งานสร้างสรรค์	 งานนวัตกรรม	 โดยได้

ดำาเนินการสร้างงานวิจัย	งานสร้างสรรค์	งานนวัตกรรม	จำานวนทั้งหมด	45	เรื่อง	ประกอบด้วย

	 	 -	 งานวิจัย	16	เรื่อง	

	 	 -	 งานสร้างสรรค์	จำานวน	11	เรื่อง

	 	 -	 งานสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์	จำานวน	18	เรื่อง	

 2.2 การเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม

	 	 1)	 สถาบันฯ	ได้นำาผลงานสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์	จำานวน	18	เร่ือง 

ไปเผยแพร่ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี

ระหว่างวันที่	24-25	มกราคม	2559	ณ	ลานอนุสาวรีย์	3	กษัตริย์	หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่	และพิพิธภัณฑ์

พื้นถิ่นล้านนา

	 	 2)	 สถาบันฯได้นำางานวิจัย	 งานสร้างสรรค์	 งานนวัตกรรม	 จำานวน	 6	 เรื่อง	 ไปเผยแพร่ในงาน	 

SIBR-RDINRRU	2016	Osaka	 International	Conference	ณ	 เมืองโอซาก้า	ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่างวันที่	 6-11	

กรกฎาคม	พ.ศ.	2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.		ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและ 

	 	 	 	 	 สังคม	สถาบันฯ	 ได้ดำาเนินการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการด้าน 

	 	 	 	 	 ศิลปวัฒนธรรม	โดยมีดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์	ดนตรี	คีตศิลป์และ 

	 	 	 	 	 ทัศนศิลป์	จำานวน	5	หลักสูตร	ได้แก่	 

	 	 1)	 หลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชานาฏศิลป์ไทย	(รำาวงมาตรฐาน)	

	 	 2)		หลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชาดุริยางคศิลป์ไทย	(กลองยาวและขิม)	

	 	 3)		หลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชาคีตศิลป์ไทย	(เพลงรำาวงมาตรฐาน)	

	 	 4)		หลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชาทัศนศิลป์	(การเขียนภาพคนเหมือน)	

	 	 5)		หลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชาทัศนศิลป์นานาชาติ	(ศิลปะร่วมสมัย)	

	 	 	 เพื่อนำาไปบริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ที่สนใจ	หรือชุมชนต่างๆ	จนสามารถนำาความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน์	นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการของสถาบันฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.		ส่งเสริม	สนับสนุนการอนุรักษ์	พัฒนา	สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 4.1 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

	 	 สถาบันฯ	 ได้ดำาเนินการ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการอนุรักษ์	 พัฒนา	 สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	

โดยมีการจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมต่างๆ	หรือการจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดทูน

สถาบันหลักของชาติ	 รวมทั้งงานพระราชพิธีและรัฐพิธี	 ในเวทีระดับทั่วไป	 จนถึงเวทีระดับชาติและนานาชาติ	 

จนเป็นที่ยอมรับ	โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้
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  4.1.1 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ

	 	 	 	 4.1.1.1	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและงานพระราชพิธีและ

รัฐพิธี	อาทิเช่น

	 	 	 	 	 	 1)	 การแสดงศิลปวัฒนธรรม	งาน	พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง	ร.9	 เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	88	พรรษา	5	ธันวาคม	2559	ระหว่างวันที่	1-10	ณ	สวนหลวง	ร.9

	 	 	 	 	 	 2)	 การแสดงและการบรรเลงงานสโมสรสันนิบาต	 โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม- 

พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ภูมิพลอดุลยเดช	 วันที่	 7	 ธันวาคม	 2558	 ณ	 ตึกไทยคู่ฟ้า	

ทำาเนียบรัฐบาล

	 	 	 	 	 	 3)		 การแสดงนาฏศิลป์และการบรรเลง	 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (การแสดงเฉลิมพระเกียรติ	 “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”)	 วันที่	 24	

ธันวาคม	2559	ณ	โรงละครแห่งชาติ

	 	 	 	 	 	 4)	 การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประมุขอาคันตุกะหรือผู้นำา 

ต่างประเทศ	 :	 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	 (นายไมตรี	 สิริเสนา)	 ระหว่าง 

วันที่	1-4	พฤศจิกายน	2558	ณ	ทำาเนียบรัฐบาล

	 	 	 	 	 	 5)	 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ระหว่างวันที่	 24-25	 มกราคม	 2559	 ณ	 ลานอนุสาวรีย์	 3	 กษัตริย์	 หอศิลปวัฒนธรรมเมือง

เชียงใหม่	และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

	 	 	 	 	 	 6)		 การแสดงโขนชุดยกรบ	และระบำาอู่ทอง	ในการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ	

“เฉลิมราชย์	 เฉลิมขวัญวันสายใจไทย”	 วันที่	 4	 มีนาคม	 2559	 ณ	 บริษัท	 เวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 จำากัด	

(มหาชน)

	 	 	 	 	 	 7)		 การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยงานใต้ร่มพระบารมี	 234	 ปี	 กรุงรัตนโกสินทร์	

ระหว่างวันที่	20-24	เมษายน	2559	ณ	เวทีท้องสนามหลวง

	 	 	 	 	 	 8)		 ถวายพระพรชัยมงคล	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคล

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 70	 ปี	 ณ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 วังหน้าและวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัย 

ช่างศิลป์ในสังกัด	15	แห่ง	วันที่	9	มิถุนายน	2559

	 	 	 	 	 	 9)		 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ-	

สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	 6	 รอบ	 ณ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 วังหน้าและวิทยาลัย

นาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ในสังกัด	15	แห่ง	วันที่	28	กรกฎาคม	2559

	 	 	 	 	 	 10)		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 

อัครราชกุมารี	 	ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	5	รอบ	ณ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	วังหน้าและวิทยาลัยนาฏศิลป์

และวิทยาลัยช่างศิลป์ในสังกัด	15	แห่ง	วันที่	4	กรกฎาคม2559

	 	 	 	 	 	 11)	การเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาต	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	 รอบ	 วันที่	 12	สิงหาคม	2559	ณ	ทำาเนียบ

รัฐบาล

	 	 	 	 	 	 12)	เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	วันที่	12	สิงหาคม	2559	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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	 	 	 	 4.1.1.2	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับชาติและเทศกาลท่ีสำาคัญของประเทศ	 อาทิเช่น

	 	 	 	 	 	 1)	 เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานจัดประชุมนานาชาติทันตแพทย์โลกของ

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	วันที่	22	ตุลาคม	2558	ณ	ศูนย์การประชุมไบเทค	บางนา

	 	 	 	 	 	 3)	 เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาล	 Thailand-Korea	 Friendship	

Festival	2015-visit	and	Taste	ระหว่างวันที่	13-15	พฤศจิกายน	2558	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

	 	 	 	 	 	 4)	 เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเทศการลอยกระทง	เผาเทียน	เล่นไฟ	ระหว่าง

วันที่	21	–	25	พฤศจิกายน	2558	จังหวัดสุโขทัย

	 	 	 	 	 	 5)	 	เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเทศการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก	 ระหว่าง

วันที่	18-27	ธันวาคม	2558	จังหวัดอยุธยา

	 	 	 	 	 	 6)	 เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลเที ่ยวเมืองไทย	ประจำาปี	 2559	

ระหว่างวันที่	13-17	มกราคม	2559	ณ	สวนลุมพินี

	 	 	 	 	 	 7)		 งานตลาดวัฒนธรรม	ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ	ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข	ประจำาปี	

2559	ระหว่างวันที่	1-26	กุมภาพันธ์	2559	ณ	บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	กทม.

	 	 	 	 	 	 8)		 เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย	ณ	ลานอนุสาวรีย์ 

ท้าวสุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	ระหว่างวันที่	1-3	เมษายน	2559

	 	 	 	 	 	 9)		 เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในการประชุมนานาชาติ	 ณ	 โรงแรมแกรนด์ 

เมอเคียวฟอร์จูน	ระหว่างวันที่	25-26	พฤษภาคม	2559

	 	 	 	 	 	 10)		เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสุโขทัยมาราธอน	2559	ณ	อุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัย	วันที่	25	มิถุนายน	2559

	 	 	 	 	 	 11)		การแสดงโขน	เรื่องรามเกียรติ์	โครงการ	“ชาตกาล	102	ปี	ครูกรี	วรศะริน	 

ศิลปินแห่งชาติ”		วันที่	17	สิงหาคม	2559

	 	 	 	 	 	 12)		การแสดงนาฏศิลป์ไทย	 โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำาโขงครั้งที่	 5	 ประจำาปี	

2559	ณ	โรงแรม	S.D.	Avenue		กรุงเทพมหานครฯ	วันที่	8	กันยายน	2559

  4.1.2 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับนานาชาติ  อาทิเช่น

	 	 	 	 1)	 งานฉลองครบรอบ	40	ปี	การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	7-10	ตุลาคม	2558	ณ	กรุงปักกิ่ง

	 	 	 	 2)	 งานเทศกาลบั ้งไฟ	Ryusei	Matsuri	 เมือง	ชิชิบุ	จังหวัดไซตามะ	และงานเทศกาล	 

Nagamasa/Thai	Japan	Friendship	เมือง	ชิชึโอกะ	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	9-14	ตุลาคม	2558

	 	 	 	 3)	 งาน	14th	Asic	Arts	Festival	ระหว่างวันที่	5-12	พฤศจิกายน	2558	ณ	เมืองฉวนโจว	

มณฑลฝูเจี้ยน	สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 	 	 	 4)	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย	 (งานลอยกระทง)	 ระหว่างวันที่	

16-19	พฤศจิกายน	2558	ณ	เมืองนิวเดลี	ประเทศอินเดีย

	 	 	 	 5)	 งานQueen	 party	 2015	 by	 sunline	 plastic	 &	 Aesthetic	 Hospital	 ระหว่างวันที่	 

25-29	ธันวาคม	2558	ณ	เมืองเสิ่นหยาง	สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 	 	 	 6)	 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมงานเฉลิมฉลองพุทธคยา	 ประจำาปี	 2559	 ระหว่างวันที่	 17-19	

มกราคม	2559	ประเทศอินเดีย
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	 	 	 	 7)	 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย	ระหว่างวันที่	3-4	กุมภาพันธ์	2559	ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศ

กัมพูชา

	 	 	 	 8)		 ร่วมบรรเลงดนตรีไทย	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	

ระหว่างวันที่	23-25	กุมภาพันธ์	2559	ณ	กรุงพนมเปญ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	

	 	 	 	 9)	 การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมงานเทศกาลวัฒนธรรมโลก	 (150	 ประเทศสมาชิก)	

ระหว่างวันที่	11-13	มีนาคม	2559	ณ	เมืองนิวเดลี	ประเทศอินเดีย

	 	 	 	 10)	การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานวางศิลาฤกษ์	 และพิธีเปิดงาน	 “ขุนเขา 

แห่งความสุขไทย-จีน”	ระหว่างวันที่	18-23	มีนาคม	2559		ณ	เมืองบหนานหนิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 	 	 	 11)	จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค	 เนื่องในงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว	

World	Travel	Fair	2016	(WTF	2016)	ระหว่างวันที่	18-24	พฤษภาคม	2559

	 	 	 	 12)	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ	 4	 ประเทศ	 	 ภาคพื้นทวีปยุโรป	 ระหว่าง 

วันที่	29	พฤษภาคม	-	8	มิถุนายน	2559	ได้แก่		

	 	 	 	 	 –	 สาธารณรัฐออสเตรีย	

	 	 	 	 	 -		 สาธารณรัฐเช็ก

	 	 	 	 	 -		 สาธารณรัฐโปแลนด์

	 	 	 	 	 -		 ประเทศฮังการี

	 	 	 	 13)	เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	 ในงาน	 Thai	 Food	 &	 Beer	 Festival	 ณ	 กรุงโตเกียว	 

ประเทศญี่ปุ่น	2-8	มิถุนายน	2559

	 	 	 	 14)	เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทยในกลุ ่มประเทศนอร์ดิก	 ระหว่างวันที ่

29	กรกฎาคม	–	21	สิงหาคม	2559

	 	 	 	 15)	เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน	China	-	ASEAN	Theater	Week	Festival		ณ	เมืองหนาน

หนิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	17-23	กันยายน	2559

 4.2 การจัดการประกวดแข่งขัน

	 	 มีการดำาเนินการจัดการประกวดหรือแข่งขันด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์	 ในระดับชาติ	 จำานวน	

2	โครงการ	และการแข่งขันระดับภายในสถาบันจำานวน	1	โครงการ	ได้แก่	

	 	 1.	 การจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 11	 ดำาเนินการช่วง	 	 เดือนเมษายน	 –	

30	มิถุนายน	2559	(เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรม)

	 	 2.	 ได้ริเริ่มการจัดประกวดนาฏศิลป์	ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ	ครั้งที่	1	ดำาเนินการวันที่	30-31	กรกฎาคม	

2559	และ	6-7	สิงหาคม	2559	(เปิดโอกาสให้สถานศึกษาภายนอกเข้าร่วมประกวดนาฏศิลป์	ดนตรีคีตศิลป์)

	 	 3.	 ได้ริเริ่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	ประจำาปี	2559	ดำาเนินการในวันที่	15-16	สิงหาคม	2559	

(เป็นการแข่งขันทางวิชาการภายในของนักเรียน	นักศึกษาในสังกัดสถาบันฯ)

 4.3 การสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
	 	 สถาบันฯ	 ได้ดำาเนินการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 ด้านนาฏศิลป์	 ดนตรี	 และช่างศิลป์ 
กับองค์กรศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ	จากเดิมมีจำานวน	2	แห่ง	คือ	
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	 	 1)		สถาบันศิลปะกวางสี	สาธารณรัฐประชาชนจีน	
	 	 2)		คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยโทยามะ	ประเทศญี่ปุ่น	
	 	 	 ซึ่งในปัจจุบันสถาบันฯ	 ได้ดำาเนินการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านช่างศิลป์ 
เพิ่มอีก	1	แห่ง	คือ	วิทยาลัยศิลปะ	มหาวิทยาลัยเว้	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 5.1 การบริหารจัดการองค์กร
	 	 สถาบันฯ	ได้ดำาเนินการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	
โดยมีการดำาเนินการปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งอยู่ในขั้นตอนการยกร่างโครงสร้างองค์กร					

 5.2 การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
	 	 มีการดำาเนินการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ	ได้แก่
	 	 1)	 	 ดำาเนินการการเลื่อนตำาแหน่งทางวิชาการ/วิทยฐานะ	จำานวน	26	คน	
	 	 2)	 	 ดำาเนินการส่งเสริมการศึกษาต่อของบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	 ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	1/2559	จำานวนทั้งหมด	15	คน	ดังนี้
	 	 	 -	 ระดับปริญญาโท		 จำานวน	9	คน
	 	 	 -	 ระดับปริญญาเอก		จำานวน	6	คน
	 	 3)		 ดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ	 ในระดับอุดมศึกษา	 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่	 สกอ.	 กำาหนด	 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำาเนินงานสำารวจและวิเคราะห์กรอบอัตรากำาลังอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา	
	 	 4)		 ดำาเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ	จำานวน	7	กิจกรรม	ได้แก่
	 	 	 4.1)	 การพัฒนาผู้สอนวิชาสามัญและวิชาเฉพาะ
	 	 	 4.2)	 การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	
	 	 	 4.3)	 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
	 	 	 4.4)	 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์	
	 	 	 4.5)	 การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ	
	 	 	 4.6)		การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่	
	 	 	 4.7)		การพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน	

 5.3 การจัดการองค์ความรู้
	 	 มีการดำาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำามาปฏิบัติได้จริง	
จำานวนทั้งหมด	76	เรื่อง	ประกอบด้วย
	 	 -		องค์ความรู้ด้านสายสนับสนุน	จำานวน	23	เรื่อง
	 	 -		องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำานวน	18	เรื่อง
	 	 -		องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน	จำานวน	17	เรื่อง

	 	 -		องค์ความรู้ด้านการวิจัย	จำานวน	18	เรื่อง
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ผลการดำาเนินงานสภาสภาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

	 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 พ.ศ.2550	 ตามมาตรา	

15คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ให้มีสภาสถาบันประกอบด้วย	 นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 กรรมการสภาสถาบันโดยตำาแหน่ง	 ได้แก่	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา		อธิบดี

กรมศิลปากร	 ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร	 และอธิการบดี	 กรรมการสถาบันจำานวนสี่คน	 ซึ่งเลือกจาก 

ผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี	คณบดี	ผู้อำานวยการสำานัก	ผู้อำานวยการวิทยาลัย	ผู้อำานวยการศูนย์	หรือหัวหน้าส่วน

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	 กรรมการสภาสถาบันจำานวนสามคน	 ซึ่งเลือกจากคณาจารย์

ประจำาสถาบันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซึ่งไม่ใช่ผู้ดำารงตำาแหน่งตาม	 (3)	 และกรรมการ

สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนสิบสามคน	 ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

โดยคำาแนะนำาของนายกสภาสถาบัน	 และกรรมการสภาสถาบันตาม	 (2)	 (3)	 และ	 (4)	 รวมทั้งสิ้น	 27	 ท่าน	 ดำารง

ตำาแหน่งคราวละสี่ปี

	 อำานาจและหน้าที่ตามมาตรา	17	สภาสถาบันมีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันและโดย

เฉพาะ	ให้มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 (1)	 วางนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา	การวิจัย	การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	การทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม	และสนับสนุนกิจการของหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชน	ในท้องถิ่นเกี่ยวกับ

งานด้านศิลปวัฒนธรรม

	 (2)	 วางระเบียบ	 ออกข้อบังคับและประกาศของสถาบัน	 และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในสถาบัน	 เป็นผู้

วางระเบียบ	ออกข้อบังคับและประกาศสำาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆไปก็ได้

	 (3)	 อนุมัติให้ปริญญา	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 อนุปริญญา	 และ

ประกาศนียบัตร

	 (4)	 พิจารณาการจัดตั้ง	 การรวม	 และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา	 9	 รวมทั้งการแบ่ง

ส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

	 (5)	 อนุมัติรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันและการยกเลิกการสมทบ

	 (6)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ	 การ

อุดมศึกษากำาหนด	และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

	 (7)	 พิจารณาดำาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา	สถาบัน	กรรมการ

สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	อธิการบดี	ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์พิเศษ

	 (8)	 แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี	 คณบดี	 ผู้อำานวยการสำานัก	 ผู้อำานวยการวิทยาลัย	 ผู้อำานวยการศูนย์	 

และหัวหน้าส่วนราชการที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่นที ่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 

รองศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์พิเศษ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

	 (9)	 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน
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	 (10)	 วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน	การเงิน	การจัดหารายได้และผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของสถาบัน

	 (11)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น

ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด	 หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของ

สถาบัน

	 (12)	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบันตามที่อธิการบดีเสนอ	 และอาจมอบหมาย

ให้อธิการบดีปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภาสถาบันได้

	 (13)	 ให้คำาปรึกษาและข้อแนะนำาในกิจการของสถาบันต่ออธิการบดี

	 (14)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใด	โดยเฉพาะ

	 การดำาเนินงานของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ดำาเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสำาคัญ	 ใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2559	(เดือนตุลาคม	2558	–	เดือนกันยายน	2559)	คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิต	พัฒนศิลป์	 

มีการประชุมรวม	12	ครั้ง	สภาสถาบันมีการประชุมตามแผนการปฏิบัติงาน	กรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ	82.50	

	 	 และสามารถประมวลผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ตามอำานาจหน้าที่ในมาตรา	17	แห่งพระราชบัญญัติ	

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	พ.ศ.	2550	โดยสภาสถาบันได้พิจารณาการอนุมัติและให้ความเห็นชอบ	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 อนุมัติระเบียบ	ออกข้อบังคับและประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จำานวน	4	ฉบับ

	 2.	 การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา	จำานวน	6	ครั้ง

	 3.	 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน	ประจำาปีงบประมาณ	2559	จำานวน	2	ครั้ง

	 4.	 การแต่งตั้งผู้อำานวยการวิทยาลัย	จำานวน	3	คน

	 5.	 แต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จำานวน	5	ท่าน

	 6.	 แต่งตั้งคณบดี	3	คณะ

	 7.	 อนุมัติดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สำาคัญ	 จำานวน	 

	 	 15	คณะ

	 8.	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน
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1 ) ว า งน โ ยบายขอ งสถาบั น เ ก่ี ย ว กั บ
การศึกษา การวิจัย การใหบริการทาง
วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม  ก า ร ท ะ นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจการของ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใน
ทองถ่ินเก่ียวกับงานดานศิลปวัฒนธรรม 

1. รับทราบ รายงานการดํ า เนินงานทุนวิจัยและทุนสร างสรรค 
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมท้ังสิ้นจํานวน 101 เรื่อง ไดแก ทุนงานวิจัย 
จํานวน 22 เรื่อง ทุนวิจัยงานสรางสรรค จํานวน 9 เรื่อง และทุนการจัดการ
ความรู 70 เรื่อง  (การประชุมครั้งท่ี 8/2558 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2558) 
 

2) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศ

ของสถาบัน และอาจมอบใหสวนราชการใด

ในสถาบัน เปนผูวางระเบียบ ออกขอบังคับ

และประกาศสําหรับสวนราชการนั้นเปน

เรื่องๆไปก็ได 

วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
จํานวน 4 ฉบับ  
1. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการจายเงินเดือนผูบริหารท่ีไม
เปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประชุมครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 25 มีนาคม 2559) 
2. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประเภทผูบริหารตามมาตรา 15(3) (ประชุม    

ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 26 เมษายน 2559) 

3. ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปให

ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย กรณีพิเศษ 

พ.ศ. 2559 (ประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 26 เมษายน 2559) 

4. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ    

ท่ี ได รับการแต ง ตั้ งตามขอบั ง คับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ท่ี เปน

บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙ (การประชุมครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 29 มิถุนายน 

2559) 

3) อนุ มั ติ ใหปริญญา ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสู ง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

 

การอนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
1 . อ นุ มั ติ ป ริ ญ ญ า แ ก ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี                   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปวิจิตร 4 คน และ
คณะศิลปศึกษา 2 คน รวมท้ังหมด จํานวน 6 คน (ประชุม ครั้งท่ี 9/2558 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558) 
2 .  อ นุ มั ติ ป ริ ญ ญ า แ ก ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท                    
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปนาฏดุริยางค 1 คน 
รวมท้ังหมด จํานวน 1 คน (ประชุมครั้งท่ี 10/2558 วันท่ี 28 ธันวาคม 2558) 

3. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 
2ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปนาฏดุริยางค จํานวน 367 คน รวม
ท้ังหมด จํานวน 367 คน (ประชุมครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 25 มีนาคม 2559) 
4. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 
2 ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปวิจิตร 22 คน และคณะศิลปศึกษา 11 
คน รวมท้ังหมด 33 คน (ประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 26 เมษายน 2559) 
5. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 
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2 ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปนาฏดุริยางค 23 คน รวมท้ังหมด 23 
คน (ประชุมครั้งท่ี 5/2559 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2559) 
6. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน      
ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปวิจิตร 35 คน คณะศิลปศึกษา 50 คน
และคณะศิลปนาฏดุริยางค 66 คน รวมท้ังหมด 151 คน และอนุมัติ
ปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2558      
จากคณะศิลปนาฏดุริยางค 21 คน รวมท้ังหมด 21 คน (ประชุมครั้งท่ี 
7/2559 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559) 

4) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร

การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558
ระดับอุดมศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับอุดมศึกษา สรุปผลการ
ประเมินไดดังนี้ 
 ระดับคณะ 
 - คณะศิลปศึกษา  ไดคะแนน  3.55 คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี 
 - คณะศิลปนาฏดุริยางค  ไดคะแนน  4.00 คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี 
 - คณะศิลปวิจิตร  ไดคะแนน  3.87 คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี 
(ประชุมครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 26 สิงหาคม 2559) 
 ระดบัสถาบนั  ไดคะแนน  3.75 คะแนน  ระดับคุณภาพ ดี           
(ประชุมครั้งท่ี 11/2559 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) 

5) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี 

คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ

วิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย และหัวหนา

สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ          

รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ 

ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย  แ ล ะ ผู ช ว ย

ศาสตราจารยพิเศษ 

1. การแตงตั้งคณบดี 3 คน ไดแก 
    1.1 เห็นชอบแตงตั้ ง ผูช วยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา        
เปนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
เลขท่ี 47/2559 
    1.2 เห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย พิมณภัทร  ถมังรักษสัตว          
เปนคณบดีคณะศิลปศึกษา ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป      
เลขท่ี 48/2559 
    1.3 เห็นชอบแตงตั้ง นายเดน หวานจริง เปนคณบดีคณะศิลปวิจิตร 
ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขท่ี 49/2559 (การประชุมครั้งท่ี 
5/2559 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2559) 

2. แตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัย 3 คน ไดแก  
    2.1 เห็นชอบแตงตั้ง นายวิฑูรย พูนสวัสด์ิ เปนผูอํานวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปอางทอง ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขท่ี 50/2559 
    2.2 เห็นชอบแตงตั้ง นายเชาวนาท เพ็งสุข เปนผูอํานวยการวิทยาลัย  
นาฏศิลปลพบุรี ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขท่ี 51/2559 
    2.3 เห็นชอบแตงตั้ง นายศิวพงศ ก้ังสกุล เปนผูอํานวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    
เลขท่ี 52/2559 (การประชุมครั้งท่ี 5/2559 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2559)  
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3. แตงตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 5 คน ไดแก 
    3.1 ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร เปนรองอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
    3.2 ผู ช วยศาสตราจารย โพธิ พันธ  พานิช  เปนรองอธิการบดี       
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
    3.3 นางวาสนา บุญญาพิทักษ  เปนรองอธิการบดี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป 
    3.4 นายวิรัช กอสันติมุกขัง เปนรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
    3.5 นายสมชาย ฟอนรําดี เปนรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขท่ี 30/2559 สั่ง ณ วันท่ี  30 
มีนาคม พ.ศ. 2559  (ประชุมครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 25 มีนาคม 2559)  
4. การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
คณาจารยใหดํารงตําแหนง ทางวิชาการ อนุมัติและแตงตั้งดังนี้ 
    4.1 อนุ มัติ ใหนายศุภชัย  จันทรสุ วรรณ  ผู ช วยศาสตราจารย         
คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง      
รองศาสตราจารย  
    4 .2  อนุ มั ติ ให นา งจิ นตนา สายทอง คํา  ผู ช วยศาสตราจารย           
คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง      
รองศาสตราจารย 
    4.3 อนุ มัติ ใหนางสมบูรณ พนเสาวภาคย ครู  คณะศิลปศึกษา    
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (กรณี
พิเศษ) (ประชุมครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 29 มิถุนายน 2559)   
    4 . 4  อนุ มั ติ ใ ห น า ยดุ ษฎี  มี ป อ ม  อา จ า ร ย  คณะ ศิ ลป ศึ กษา          
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
    4.5 อนุมัติใหวาท่ีรอยตรีหญิงนิตยา รูสมัย อาจารย คณะศิลปนาฏดุริยางค 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
    4.6 อนุมัติใหนายนพคุณ สุดประเสรฐิ อาจารย คณะศิลปนาฏดุริยางค 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (ประชุมครั้ง
ท่ี 9/2559 วันท่ี 28 กันยายน 2559) 
 
 

6) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงิน

รายไดของสถาบัน 

อนุ มั ติงบประมาณรายจ ายจากเ งินรายไดของสถาบัน  ประจํ าป
งบประมาณ 2559 ดังนี้ 
1. อนุมัติงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เพ่ิมเติม) 2 หนวยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี จํานวนเงิน 2,098,980 
บาท (สองลานเกาหม่ืนแปดพันเการอยแปดสิบบาทถวน) และวิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย จํานวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 
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(ประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 26 เมษายน 2559) 

2. อนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วงเงิน 67,665,421 บาท (หกสิบเจ็ดลานหกแสนหกหม่ืนหาพันสี่รอย
ยี่สิบเอ็ดบาทถวน) และมอบหมายใหอธิการบดี อนุมัติแผนการใชเงิน
รายไดประจําปงบประมาณ 2559 (ประชุมครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 26 สิงหาคม 
2559)  

7) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ
สภาสถาบัน 

 

ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
(ประชุมครั้งท่ี9/2558 วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558) 
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค  
3. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปวิจิตร 
4. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศึกษา         
(ประชุมครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559) 

5. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
6. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
7. แตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาผู อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 
(ประชุมครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 25 มีนาคม 2559) 

8. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
9. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  
(ประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 26 เมษายน 2559) 

10. แตงตั้งคณะอนุกรรมการปรับโครงสรางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
(ประชุมครั้งท่ี 7/2559 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559) 

11. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
หนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
12. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
13. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
(ประชุมครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 26 สิงหาคม 2559) 
14. แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานดานกฎหมายของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป  
(ประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 28 กันยายน 2559) 

15. แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบริหารงานบุคคล เพ่ือพิจารณา
รายงานผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงาน
บุคคล มีมติเห็นชอบเรื่องท่ีสําคัญ ดังนี้ 
         1.การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทย
ฐานะครูชํานาญการ จํานวน 16 ราย 
        2. การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน
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วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
             ใหปรับปรุง 16 ราย 
             อนุมัติ 22 ราย   
             ไมอนุมัติ 6 ราย   
        3. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 20 ราย  
        4. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการชุดท่ี 1 ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญ
การ ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 39 ราย  
        5. การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ผูชวย ซ่ึงเปนผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 19 ราย 
       7. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 ราย  
       8. การใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 ราย   
       9. การรบัโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 ราย  
       10. การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย จํานวน 2 
อัตรา 
        11. การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 
จํานวน 11 อัตรา  
        12. การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย จํานวน 4 อัตรา 
         13. การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จํานวน 4 อัตรา 
         14. การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย  จํานวน 2  
ตําแหนง 
 
         15. การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได  ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จํานวน 7 ตําแหนง 
         16. การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงประเภท
วิชาการ  ระดับชํานาญการ  จํานวน 7 ราย 
         17. การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ตําแหนงประเภท
วิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 8 ราย 
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          18. การขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา เปนตําแหนงครู จํานวน 1 
ตําแหนง 
          19. การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจางประจํา ครั้งท่ี 2  (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558)  และครั้งท่ี 1      
(ณ วันท่ี 1 เมษายน 2559) 

8) พิจารณาและใหความเห็นชอบเก่ียวกับ
กิจการของสถาบัน 

พิจารณาและใหความเห็นชอบเก่ียวกับกิจการของสถาบันท่ีสําคัญ ดังนี ้
1. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559   
รับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 1,095 คน แยกเปนคณะวิชาในสวนกลาง 
405 คน และหองเรียนเครือขาย 690 คน (ประชุม ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 29 
ตุลาคม 2558)  
2. เห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2559 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา ดังนี ้
     1.1 สาขาวิชานาฏศิลปไทย จํานวน 15 คน 
     1.2 สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย จํานวน 15 คน 
     1.3 สาขาวิชาทัศนศิลป จํานวน 15 คน 
(ประชุม ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559) 

3. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (4ป) ๑๙๐ คน รับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะศิลป
วิจิตร 130 คน คณะศิลปนาฏดุริยางค 60 คน รวม 190 คน หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ป) คณะศิลปศึกษา 220 คน รวม 220 คน     
รวม 410 คน วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลับชางศิลปทุกแหงซ่ึงเปน
หองเรียนเครือขายท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาครับนักศึกษา  ชั้นปท่ี 1 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ป) 160 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) 
535 คน รวม 695 คนรวมนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ท้ังสิ้น 
1,105 คน (ประชุมครั้งท่ี 7/2559 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559) 
4. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2558              
(ประชุม ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559) 
 

5. เห็นชอบรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธการพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป พ.ศ. 2555-2559(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2)ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558(รอบ 12 เดือน)(ประชุมครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 29 ตุลาคม 2558)   
6. เห็นชอบรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธการพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป พ.ศ.2558 -2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 
เดือน)(ประชุม ครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 29 มิถุนายน 2558) 
7. เห็นชอบแผนกลยุทธทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประชุมครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559) 
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9) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการ
ของสถาบันตออธิการบดี 

ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการของสถาบันตออธิการบดี ท่ีสําคัญ 
ดังนี้ 
1. ศึกษาระเบียบขอกฎหมายและรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสรางและใหดําเนินการตามขอกฎหมายหรือระเบียบท่ีราชพัสดุ 
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปควรสํารวจตําแหนงท่ีจะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ควรมีการสรางสัมพันธหรือทํา MOU            
    3.1เรื่องท่ีเ ก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ครู  อาจารย       
ดานภาษากลางของโลก  
    3.2สถาบันควรจะเดินทางไปสรางสัมพันธกับประเทศแถวโซนยุโรป 
    3.3 ระยะเวลาท่ีทําความรวมมือ หรือการแลกเปลี่ยนงานศิลปน 
    3.4 การศึกษาควรใชเวลาท่ีมีการฝกฝนทางดานภาษาใหมากข้ึน     
จะไดเกิดประโยชนตอตัวนักศึกษา 
4. แผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔ ควรเขียนกลยุทธใหเปนรูปธรรมหรือคูมือ 
5. ใหสถาบันฯ ดําเนินการรางระเบียบเก่ียวกับเรื่องเงินเดือนของผูบริหาร
ท่ีเปนขาราชการบํานาญหรือบุคคลภายนอก 
6. ใหสถาบันฯ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการในเรื่องของ
เงินเดือนหรือเงินคาตอบแทนในตําแหนงตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกตําแหนง 
7. ใหสถาบันฯ ดําเนินการเก่ียวกับอัตรากําลังและโครงสรางของบุคลากร
ทางการศึกษา  

 

       

     

           

 

 

ผลการดําเนินงานสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ 2559 
 

 การดําเนินการของสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ได มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550 โดยพิจารณาเกณฑมาตรฐานการศึกษา หลักสูตร          

การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา การขอยกเลิกหลักสูตร เปนตน การดําเนินงานของ             

สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดําเนินการโดยผานการประชุมเปนหลักสําคัญ ในปงบประมาณ           

พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีการประชุมรวม 2 ครั้ง 

 ครั้งท่ี 3/58  วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. 

ผลการดำาเนินงานสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำาปีงบประมาณ 2559

	 การดำาเนินการของสภาวิชาการ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้มีการกำาหนดบทบาทหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	พ.ศ.	2550	โดยพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	หลักสูตร	การเรียนการสอน	การวิจัย	

การวัดผลการศึกษา	 การขอยกเลิกหลักสูตร	 เป็นต้น	 การดำาเนินงานของ	 สภาวิชาการ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

ดำาเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสำาคัญ	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 คณะกรรมการสภาวิชาการ	 สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์	มีการประชุมรวม	2	ครั้ง

	 ครั้งที่	3/58	 	 วันที่	3	พฤศจิกายน	2558	เวลา	13.30	น.

	 	 	 	 ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2	อาคารสำานักงานอธิการบดี	(วังหน้า)

	 ครั้งที่	1/59	 	 วันที่	14	มกราคม	2559	เวลา	13.30	น.

	 	 	 	 ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2	อาคารสำานักงานอธิการบดี	(วังหน้า)
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เรื่องสำาคัญที่สภาวิชาการดำาเนินการ มีดังนี้

	 1.	 พิจารณาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย	(หลักสูตรใหม่)

	 2.	 พิจารณานักศึกษาท่ีไม่สามารถเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต	 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย	

จำานวน	1	ราย

	 3.	 พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	(5ปี)	(หลักสูตรปรับปรุง	2555)	เรื่องจำานวนชั่วโมงฝึกสอน	

ของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 1	 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 2	 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

	 4.	 พิจารณาเรื่องการขอเสนอโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู	 เพื่อเพิ่มเติมการจัดการศึกษาวิชาชีพครู

ในภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำาหนด

ผลการดำาเนินงานสภาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำาปี 2559

	 ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 พ.ศ.	 2550	 กำาหนดหน้าที่ของสภาคณาจารย์และบุคลากร	

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ดังนี้	 1)	 ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอต่อสภาสถาบันและอธิการบดี	 ในกิจการต่างๆ	 ของ

สถาบัน	2)	ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมการทำางานที่ดีของคณาจารย์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของสถาบัน	 3)	 สร้างและส่งส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณาจารย์	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 

4)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่	สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย

	 ทั้งนี้การดำาเนินงานของสภาคณาจารย์และบุคลากรผ่านการประชุมเป็นหลักสำาคัญ	 ตลอดจนพิจารณา

กำาหนดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	มีการประชุม	จำานวน	4	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	1			 วันศุกร์ที่	15	มกราคม	พ.ศ.	2559	เวลา	9.00	–	16.00	น.

	 	 	 ณ	ห้องประชุม	1	สำานักงานอธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(วังหน้า)

	 ครั้งที่	2			 วันจันทร์ที่	23	–	วันอังคารที่	24	พฤษภาคม	พ.ศ.	2559	เวลา	9.00	–	16.30	น.

	 	 	 ณ	ห้องประชุม	1	สำานักงานอธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(วังหน้า)

	 ครั้งที่	3			 วันพุธที่	22	–	วันพฤหัสบดีที่	23	มิถุนายน	พ.ศ.	2559	เวลา	9.30	–	16.30	น.

	 	 	 ณ	ห้องประชุม	1	สำานักงานอธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(วังหน้า)

	 ครั้งที่	4		 วันพฤหัสบดีที่	1	–	วันศุกร์ที่	2	กันยายน	พ.ศ.	2559	เวลา	9.30-16.30	น.

	 	 	 ณ	ห้องประชุม	1	สำานักงานอธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(วังหน้า)
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เรื่องสำาคัญที่คณาจารย์และบุคลากร ดำาเนินการดังนี้
	 1.	ประเทศไทย	 ซึ่งกำาหนดจัดเป็นประจำาทุกเดือน	 การประชุมใช้สถานที่ประชุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่

เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ	 ทั้งนี้หากจัดประชุมในสถาบันที่ใกล้เคียงวิทยาลัยนาฏศิลป/วิทยาลัยช่างศิลป	 ในจังหวัด

ใด	มีมติมอบกรรมการสภาฯ	ในส่วนภูมิภาคใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมเพื่อลดค่าใช้จ่าย

	 2.	จัดทำาโครงการเชิดชูเกียรติ	คณาจารย์	ข้าราชการครู	และบุคลากรทางการศึกษา	ประจำาปี	2559	และ

จัดพิธีมอบรางวัลในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ณ	ห้องประชุม	1	สำานักงานอธิการบดี	สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์	(วังหน้า)	ผู้ได้รางวัลประจำาปี	2559	มีดังนี้

	 1.	 รางวัลผู้บริหารดีเด่น

	 	 	 นายจิรพจน์		จึงบรรเจิดศักดิ์

	 2.	 รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

	 	 2.1		 รองผู้อำานวยการวิทยาลัย/รองคณบดี

	 	 	 ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ		สร้อยสังวาลย์

	 	 2.2		 บุคลากรตามมาตรา	๓๘	ค	(๒)

	 	 	 นางสาวปนัดดา		จระนำา 

	 3.	 รางวัลอาจารย์ดีเด่น

	 	 3.1	 นายเอกชัย		ปราบปัญจะ

	 	 3.2		 ด้านวิชานาฏศิลป์

	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ		คงถาวร

	 4.	 รางวัลครูดีเด่น

	 	 4.1		 ด้านวิชาการศึกษาทั่วไป

	 	 	 นางสาวอันน์เกตุ		พงศ์เพ็ชร์

	 	 4.2		 ด้านวิชาทัศนศิลป์

	 	 	 นายวัชระ		พงษ์ไพบูลย์

	 	 4.3		 ด้านวิชานาฏศิลป์

	 	 	 นางสาวจิรพรรณ	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา

	 5.	 รางวัลพนักงานราชการและลูกจ้างประจำาดีเด่น

	 	 	 นายอิทธิพล		อยู่ดี
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ส่วนที่ 3
ผลงานดีเด่นของสถาบันบัณฑฺิตพัฒนศิลป์



88

ผลงานดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

 ด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ ห้องประชุม Sapphire 204 – 206 อาคาร IMPACT Forum 

 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 

	 เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา	 หลักสูตรการศึกษา	 ด้านศิลป-

วัฒนธรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 และร่วมกันวางนโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ	 ซึ่งสามารถนำาผลของการระดมความคิดเห็นมาใช้เป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความ

พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น	 เพื่อให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง	 และขับเคลื่อนไป

ข้างหน้าอย่างยั่งยืน	 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องากกระทรวง

ศึกษาธิการ	 สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 รวมถึงเชิญเครือข่าย

สถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	 ศิลปินแห่งชาติ	 ศิลปินพื้นบ้าน	 ผู้ประกอบอาชีพด้านศิลป

วัฒนธรรม	 รวมถึงผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน	 700	 คน	 มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์	 พร้อมทั้ง

ระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ผลงานดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ ห้องประชุม Sapphire ๒๐๔ – ๒๐๖ อาคาร IMPACT Forum  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และร่วมกันวางนโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งสามารถน าผลของการระดมความคิดเห็นมาใช้เป็นแนวทางหลัก 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น  
เพ่ือให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้องากกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมถึงเชิญเครือข่ายสถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน
พ้ืนบ้าน ผู้ประกอบอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 700 คน มาร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ ห้องประชุม Sapphire ๒๐๔ – ๒๐๖ อาคาร IMPACT Forum  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และร่วมกันวางนโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งสามารถน าผลของการระดมความคิดเห็นมาใช้เป็นแนวทางหลัก 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น  
เพ่ือให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้องากกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมถึงเชิญเครือข่ายสถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน
พ้ืนบ้าน ผู้ประกอบอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 700 คน มาร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ ห้องประชุม Sapphire ๒๐๔ – ๒๐๖ อาคาร IMPACT Forum  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และร่วมกันวางนโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งสามารถน าผลของการระดมความคิดเห็นมาใช้เป็นแนวทางหลัก 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น  
เพ่ือให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้องากกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมถึงเชิญเครือข่ายสถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน
พ้ืนบ้าน ผู้ประกอบอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 700 คน มาร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
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2. การแสดงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

	 งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย	 2559	 เป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยจากการรวมศักยภาพ

แห่งวิถีไทย	 ผ่านเอกลักษณ์ที่โดดเด่น	 หลากหลาย	 ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีรับหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการแสดงในโซน	 หมู่บ้านภาคตะวันออก	 ซึ่งการแสดงเน้นถึง“สีสันตะวันออก”	 กับบรรยากาศแสนสบายสไตล์

ทอ้งทะเล	พรอ้มการจำาลองทา่เทยีบเรอืยอชทห์รู	การแสดงของเราจึงเนน้ท่ีท้องทะเลภาคตะวนัออกได้แกก่ารแสดงชดุ 

เริงนที	 และจังหวัดตราดเมืองที่ต้องห้ามพลาด	 ได้แก่วิถีชีวิตการทำางอบน้ำาเชี่ยวถ่ายทอดออกมาเป็นชุดการแสดง

ได้แก่ชุดนาฏลีลามาลารังสรรค์

2. การแสดงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
 งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 เป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยจากการรวมศักยภาพแห่งวิถีไทย 
ผ่านเอกลักษณ์ที่โดดเด่น หลากหลาย ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีรับหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงใน
โซน หมู่บ้านภาคตะวันออก ซึ่งการแสดงเน้นถึง“สีสันตะวันออก” กับบรรยากาศแสนสบายสไตล์ท้องทะเล พร้อมการ
จ าลองท่าเทียบเรือยอชท์หรู การแสดงของเราจึงเน้นที่ท้องทะเลภาคตะวันออกได้แก่การแสดงชุด เริงนที และจังหวัด
ตราดเมืองที่ต้องห้ามพลาด ได้แก่วิถีชีวิตการท างอบน้ าเชี่ยวถ่ายทอดออกมาเป็นชุดการแสดงได้แก่ชุดนาฏลีลามาลา
รังสรรค์ 

 
เวทีการแสดงโซนภาคตะวันออก 

 
 

 

 

การแสดงชุดอั๊ตตูล้อปนิลถิ่นตราด 

 

 

 
 

ขบวนในพิธีเปิดงาน 

ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 

2. การแสดงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
 งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 เป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยจากการรวมศักยภาพแห่งวิถีไทย 
ผ่านเอกลักษณ์ที่โดดเด่น หลากหลาย ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีรับหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงใน
โซน หมู่บ้านภาคตะวันออก ซึ่งการแสดงเน้นถึง“สีสันตะวันออก” กับบรรยากาศแสนสบายสไตล์ท้องทะเล พร้อมการ
จ าลองท่าเทียบเรือยอชท์หรู การแสดงของเราจึงเน้นที่ท้องทะเลภาคตะวันออกได้แก่การแสดงชุด เริงนที และจังหวัด
ตราดเมืองที่ต้องห้ามพลาด ได้แก่วิถีชีวิตการท างอบน้ าเชี่ยวถ่ายทอดออกมาเป็นชุดการแสดงได้แก่ชุดนาฏลีลามาลา
รังสรรค์ 

 
เวทีการแสดงโซนภาคตะวันออก 

 
 

 

 

การแสดงชุดอั๊ตตูล้อปนิลถิ่นตราด 

 

 

 
 

ขบวนในพิธีเปิดงาน 

ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 

2. การแสดงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
 งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 เป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยจากการรวมศักยภาพแห่งวิถีไทย 
ผ่านเอกลักษณ์ที่โดดเด่น หลากหลาย ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีรับหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงใน
โซน หมู่บ้านภาคตะวันออก ซึ่งการแสดงเน้นถึง“สีสันตะวันออก” กับบรรยากาศแสนสบายสไตล์ท้องทะเล พร้อมการ
จ าลองท่าเทียบเรือยอชท์หรู การแสดงของเราจึงเน้นที่ท้องทะเลภาคตะวันออกได้แก่การแสดงชุด เริงนที และจังหวัด
ตราดเมืองที่ต้องห้ามพลาด ได้แก่วิถีชีวิตการท างอบน้ าเชี่ยวถ่ายทอดออกมาเป็นชุดการแสดงได้แก่ชุดนาฏลีลามาลา
รังสรรค์ 

 
เวทีการแสดงโซนภาคตะวันออก 

 
 

 

 

การแสดงชุดอั๊ตตูล้อปนิลถิ่นตราด 

 

 

 
 

ขบวนในพิธีเปิดงาน 

ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 

เวทีการแสดงโซนภาคตะวันออก

การแสดงชุดอั๊ตตูล้อปนิลถิ่นตราด

ขบวนในพิธีเปิดงาน

ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
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3.การแสดงงาน“สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย – กัมพูชา – เวียดนาม”       
ครั้งที่ 7 “ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน”  

 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดงาน“สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์
การค้าไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 7 “ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน”ที่บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับอ าเภอ
โป่งน้ าร้อน และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนจันทบุรี เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยง 3 
ประเทศ แสดงศิลปวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติไทย กัมพูชา เวียดนาม เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในฐานะเพ่ือนบ้าน ซึ่งงาน
ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจากทั้งไทย กัมพูชา และเวียดนาม มาร่วมออกร้านขายสินค้า อาหารอย่าง
คึกคัก สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งผู้ประกอบการจากท้ังฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเป็นตัวแทนประเทศไทยจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือเผยแพร่ให้ต่างชาติได้เห็นถึงศิลป
ประจ าชาติ 

  
    การแสดงสร้างสรรค์ชุดนาฏลีลามาลารังสรรค์                   การแสดงสร้างสรรค์ชุดหัตถศิลป์ถิ่นบูรพา 
 

 
      การแสดงสร้างสรรค์ชุดนาฏยศิวะอัปสรา      การแสดงสร้างสรรค์ชุดผลาผล 
 
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00-21.00 น.  
ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 

3.การแสดงงาน“สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย – กัมพูชา – เวียดนาม”       
ครั้งที่ 7 “ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน”  

 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดงาน“สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์
การค้าไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 7 “ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน”ที่บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับอ าเภอ
โป่งน้ าร้อน และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนจันทบุรี เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยง 3 
ประเทศ แสดงศิลปวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติไทย กัมพูชา เวียดนาม เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในฐานะเพ่ือนบ้าน ซึ่งงาน
ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจากทั้งไทย กัมพูชา และเวียดนาม มาร่วมออกร้านขายสินค้า อาหารอย่าง
คึกคัก สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งผู้ประกอบการจากท้ังฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเป็นตัวแทนประเทศไทยจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือเผยแพร่ให้ต่างชาติได้เห็นถึงศิลป
ประจ าชาติ 

  
    การแสดงสร้างสรรค์ชุดนาฏลีลามาลารังสรรค์                   การแสดงสร้างสรรค์ชุดหัตถศิลป์ถิ่นบูรพา 
 

 
      การแสดงสร้างสรรค์ชุดนาฏยศิวะอัปสรา      การแสดงสร้างสรรค์ชุดผลาผล 
 
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00-21.00 น.  
ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 

3.การแสดงงาน“สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย – กัมพูชา – เวียดนาม”       
ครั้งที่ 7 “ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน”  

 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดงาน“สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์
การค้าไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 7 “ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน”ที่บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับอ าเภอ
โป่งน้ าร้อน และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนจันทบุรี เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยง 3 
ประเทศ แสดงศิลปวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติไทย กัมพูชา เวียดนาม เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในฐานะเพ่ือนบ้าน ซึ่งงาน
ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจากทั้งไทย กัมพูชา และเวียดนาม มาร่วมออกร้านขายสินค้า อาหารอย่าง
คึกคัก สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งผู้ประกอบการจากท้ังฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเป็นตัวแทนประเทศไทยจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือเผยแพร่ให้ต่างชาติได้เห็นถึงศิลป
ประจ าชาติ 

  
    การแสดงสร้างสรรค์ชุดนาฏลีลามาลารังสรรค์                   การแสดงสร้างสรรค์ชุดหัตถศิลป์ถิ่นบูรพา 
 

 
      การแสดงสร้างสรรค์ชุดนาฏยศิวะอัปสรา      การแสดงสร้างสรรค์ชุดผลาผล 
 
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00-21.00 น.  
ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
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3. การแสดงงาน“สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย – กัมพูชา – เวียดนาม”        

 ครั้งที่ 7 “ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน” 

	 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดงาน“สีสันตะวันออก	 แบรนด์ไทย	 หัวใจอาเซียน	

มหัศจรรย์การค้าไทย	 –	 กัมพูชา	 –	 เวียดนาม”	 ครั้งที่	 7	 “ถนนคนเดินคน	 3	 แผ่นดิน”ที่บริเวณตลาดการค้า

ชายแดนไทย	 –	 กัมพูชา	 จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม	 อำาเภอโป่งน้ำาร้อน	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยมีสำานักงาน

พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	 ร่วมกับอำาเภอโป่งน้ำาร้อน	 และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนจันทบุรี	 เพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยง	 3	 ประเทศ	 แสดงศิลปวัฒนธรรม	 3	 เชื้อชาติไทย	 กัมพูชา	 เวียดนาม	 

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 ในฐานะเพื่อนบ้าน	 ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจากทั้งไทย	 กัมพูชา	

และเวียดนาม	 มาร่วมออกร้านขายสินค้า	 อาหารอย่างคึกคัก	 สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้ง 

ผู้ประกอบการจากทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาได้เป็นอย่างดี	 ทั้งนี้วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเป็นตัวแทนประเทศไทย

จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเผยแพร่ให้ต่างชาติได้เห็นถึงศิลปประจำาชาติ

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00-21.00 น. 

ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำาเภอโป่งน้ำาร้อน จังหวัดจันทบุรี

การแสดงสร้างสรรค์ชุดนาฏลีลามาลารังสรรค์

การแสดงสร้างสรรค์ชุดนาฏยศิวะอัปสรา

การแสดงสร้างสรรค์ชุดนาฏลีลามาลารังสรรค์

การแสดงสร้างสรรค์ชุดผลาผล
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4.มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

THAILAND RESEARCH 2016 

วันที่ 20 สิงหาคม 2559  

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์น าผลงานสร้างสรรค์ชุดนักษัตร เข้าร่วมประกวดในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 จัด
โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2559  

รางวัลระดับดีมาก พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 20,000 บาทจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 2,000 คน 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
4. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติคณะศิลปนาฏดุริยางค์

 THAILAND RESEARCH 2016

 วันที่ 20 สิงหาคม 2559 

 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

	 คณะศิลปนาฏดุริยางค์นำาผลงานสร้างสรรค์ชุดนักษัตร	เข้าร่วมประกวดในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	2559	

จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)	 ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา	 ประจำาปี	 2559		

รางวัลระดับดีมาก	พร้อมถ้วยรางวัล	เหรียญรางวัล	เกียรติบัตร	และเงินรางวัล	จำานวน	20,000	บาท	จำานวนผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม	2,000	คน
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5.ชื่อกิจกรรม/การแสดง  งานเทศกาลศิลปะแห่งเอเชีย ครั้งที่ 14 (14 th Asia Arts Festival) 

       ดว้ยกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ร่วมกับรัฐบาลแห่งประชาชนมณฑลฝูเจี้ยน ก าหนดจัด
งาน (14 th Asia Arts Festival) ณ เมืองฉวนโจว 
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

     กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จัดคณะผู้แสดงเข้าร่วมงานดังกล่าว และทาง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัย จัดชุดการแสดง จ านวน 15 คน น า
ศิลปวัฒนธรรมไทย ไปร่วม อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ 
ให้ต่างชาติได้รับรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทย มากยิ่งข้ึน 

เช่น การแสดงโขน การแสดงศิลปะมวยไทย และ
นาฏศิลป์ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เวลา สถานที่ 

วันที่ 4-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ณ เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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งาน (14 th Asia Arts Festival) ณ เมืองฉวนโจว 
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

     กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จัดคณะผู้แสดงเข้าร่วมงานดังกล่าว และทาง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัย จัดชุดการแสดง จ านวน 15 คน น า
ศิลปวัฒนธรรมไทย ไปร่วม อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ 
ให้ต่างชาติได้รับรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทย มากยิ่งข้ึน 

เช่น การแสดงโขน การแสดงศิลปะมวยไทย และ
นาฏศิลป์ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เวลา สถานที่ 
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5. งานเทศกาลศิลปะแห่งเอเชีย ครั้งที่ 14 (14 th Asia Arts Festival) 

 ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ร่วมกับรัฐบาลแห่งประชาชนมณฑลฝูเจี้ยน	 

(14	th	Asia	Arts	Festival)	ณ	เมืองฉวนโจว	มณฑลฝูเจี้ยน	สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 	 	 	 	 กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 จัดคณะผู้แสดงเข้าร่วมงานดังกล่าว	 และ

ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	 จัดชุดการแสดง	 จำานวน	 15	 คน	 

นำาศิลปวัฒนธรรมไทย	 ไปร่วม	 อนุรักษ์	 สืบสาน	 เผยแพร่	 ให้ต่างชาติได้รับรู้	 ศิลปวัฒนธรรมไทย	 มากยิ่งขึ้น	 เช่น	 

การแสดงโขน	การแสดงศิลปะมวยไทย	และนาฏศิลป์ไทย	ณ	วันที่	4-12	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2558			ณ	เมืองฉวนโจว	

มณฑลฝูเจี้ยน	สาธารณรัฐประชาชนจีน



93

6. โครงการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2558 

โครงการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยศิลปะ มหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม หารือและท าข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ แนวทาง
บริหาร และการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยศิลปะ มหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และร่วม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักเรียน นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างสอง
วัฒนธรรม โดย ดร.สิริชัญชาญ ฟักจ ารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ กับ DR. PHAN THANH BINH คณบดี
จาก Hue college of Arts, Hue University 
เมื่อวันที่ 3 – 5 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยศิลปะ มหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

 

 

 

 

 

6. โครงการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับมหาวิทยาลัยเว้  

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2558 

	 โครงการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กับมหาวิทยาลัยเว้	 สาธารณรัฐ 

สังคมนิยมเวียดนาม	 คณะผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยศิลปะ	 มหาวิทยาลัยเว้	 สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม	 หารือและทำาข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ	 ได้รับประสบการณ์ 

การเรียนรู้	แนวทางบริหาร	และการจัดการเรียนการสอนของ	วิทยาลัยศิลปะ	มหาวิทยาลัยเว้	สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม	 และร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักเรียน	 นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้ระหว่างสองวัฒนธรรม	 โดย	ดร.สิริชัญชาญ	ฟักจำารูญ	อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์	กับ	DR.	PHAN	 

THANH	 BINH	 คณบดีจาก	 Hue	 college	 of	 Arts,	 Hue	 University	 เมื่อวันที่	 3	 –	 5	 กันยายน	 2558	 

ณ	วิทยาลัยศิลปะ	มหาวิทยาลัยเว้	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ส่วนที่ 4
รายงานการเงิน
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  2559 (ประจ าปี)   2558 (ประจ าปี)
สินทรพัย์     
      สินทรพัยห์มุนเวียน     
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   181,046,601.94   151,601,549.75
            ลูกหนีร้ะยะส้ัน   2,952,546.77   7,635,809.67
            วัสดุคงเหลือ   6,536,538.65   4,104,362.50
           รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   190,535,687.36   163,341,721.92
      สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
            ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   1,488,956,612.40   1,282,783,257.80
            สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน   0.00   3,535,300.87
            สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   3,554,649.96   5,463,054.54
           รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   1,492,511,262.36   1,291,781,613.21
     รวมสินทรพัย์   1,683,046,949.72   1,455,123,335.13
หน้ีสิน     
      หน้ีสินหมุนเวียน     
            เจ้าหน้ีระยะสัน้     
                  เจา้หนีก้ารค้า   20,643,966.08   8,131,102.45
                  เจา้หนีอ้ื่น   1,429,240.36   620,408.01
                  ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย   8,151,683.38   6,851,157.39
                 รวมเจ้าหน้ีระยะสัน้   30,224,889.82   15,602,667.85
            เงินรบัฝากระยะสัน้     
                  เงินรับฝากอื่น   4,081,836.06   1,343,526.27
                  เงินประกนัอื่น   7,214,163.86   15,974,432.79
                 รวมเงินรบัฝากระยะสัน้   11,295,999.92   17,317,959.06
            หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน     
                  หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น   54,418.61   (90,747.90)
                 รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   54,418.61   (90,747.90)
           รวมหน้ีสินหมุนเวียน   41,575,308.35   32,829,879.01
      หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
            เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะ
ยาว

    

                  เจา้หนีร้ายการอุดหนุนระยะยาว   596,542.00   529,542.00
                 รวมเจ้าหน้ีเงินโอนและรายการ
อุดหนุนระยะยาว

  596,542.00   529,542.00

           รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   596,542.00   529,542.00
     รวมหน้ีสิน   42,171,850.35   33,359,421.01
สินทรพัยส์ุทธิ/ส่วนทุน 1,640,875,099.37 1,421,763,914.12
สินทรพัยส์ุทธิ/ส่วนทุน     
      ทุน   1,148,730.12   1,148,730.12
      รายได้สูง/(ต่่า) กว่าค่าใช้จา่ยสะสม   1,639,726,369.25   1,420,615,184.00
     รวมสินทรพัยส์ุทธ/ิส่วนทุน   1,640,875,099.37   1,421,763,914.12

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2559
(หน่วย:บาท)          
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  2559 (ประจ าปี)   2558 (ประจ าปี)
รายได้     
      รายได้จากงบประมาณ     
            รายได้จากงบบคุลากร   566,096,565.60   542,589,397.72
            รายได้จากงบด าเนินงาน   47,025,923.50   43,409,769.28
            รายได้จากงบลงทุน   372,106,013.85   231,646,135.92
            รายได้จากงบอดุหนุน   114,576,652.95   112,171,160.18
            รายได้จากงบกลาง   162,728,086.73   149,004,151.93
            รายได้จากงบรายจา่ยอืน่   44,338,395.78   49,313,267.29
            หกั เบกิเกนิส่งคืนเงินงบประมาณ   (3,761,119.98)   (3,782,843.93)
           รวมรายได้จากงบประมาณ   1,303,110,518.43   1,124,351,038.39
      รายได้จากการขายสินค้าและบรกิาร     
            รายได้ค่าขายสินค้า   2,750.00   0.00
            รายได้ค่าบริการ   86,852,804.20   80,649,435.90
           รวมรายได้จากการขายสินค้าและบรกิาร   86,855,554.20   80,649,435.90
      รายได้จากการอุดหนุนและบรจิาค     
            รายได้จากการช่วยเหลือเพือ่การลงทุน   19,638,271.42   0.00
            รายได้จากการบริจาค   445,000.00   249,000.00
           รวมรายได้จากการอุดหนุนและบรจิาค   20,083,271.42   249,000.00
      รายได้อ่ืน     
            รายได้ดอกเบีย้เงินฝากจากสถาบนัการเงิน   14,560.94   41,136.25
            รายได้เงินนอกงบประมาณ   4,351,378.79   3,255,178.74
            รายได้อืน่   15,804,464.87   9,409,145.12
            รายการหกักลบ   25,830.00   0.00
           รวมรายได้อ่ืน   20,196,234.60   12,705,460.11
     รวมรายได้   1,430,245,578.65   1,217,954,934.40
ค่าใช้จา่ย   1,196,868,369.78   1,099,493,949.27
รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนการเงิน
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 1,430,245,578.65 1,217,954,934.40

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย:บาท)          
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  2559 (ประจ าปี)   2558 (ประจ าปี)
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ     
           รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี   2,195,407.01   2,919,111.64
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ   2,195,407.01   2,919,111.64
  หัก    รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง   0.00   0.00
           รายได้แผ่นดินจดัสรรตามกฎหมาย   0.00   0.00
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ   2,195,407.01   2,919,111.64
           รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง   2,195,407.01   2,882,784.64
           รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง   0.00   0.00
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง   0.00   36,327.00
  ปรับ    ปรับปรุง รายได้แผ่นดินรอน าส่ง   0.00   0.00
รายการรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ   0.00   36,327.00

    
    

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายงานรายได้แผ่นดิน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย:บาท)          
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รายงานประจ�าปี 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Bunditpatanasilpa Institute Annual Report 2015

	 	 3.	 การจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 คณะศิลปศึกษา	 กลุ่มนักศึกษาเข้าประกวด 

กองเชียร์สุดยอดเรือสยาม	 THAILAND	 INTERNATIONAL	 SWAN	 BOAT	 RACE	 2015	 โดยการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด	ได้รับรางวัลชนะเลิศ






